
   

 

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych 

 

 
 

Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna kwota 
dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

1 Wsparcie dla rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez wzmocnienie działań 
skierowanych do organizacji 
pracujących z młodzieżą na 
terenie Dolnego Śląska 

 

do 4 marca 2014r. 200 tys. zł (zad.3 – 
max. 20 tys. zł) 

1.    Poprowadzenie  mobilnego 
biura projektowego, dla ngo z 
terenu Dolnego Śląska(…);     
2.    Prowadzenie wsparcia dla 
organizacji pracujących z 
młodzieżą z zakresu księgowości i 
rozliczania projektów. 
3.    Prowadzenie portalu 
informacyjnego fajnie.org. (…): 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskieg

o 

http://www.umwd.dol
nyslask.pl/mlody-
dolny-
slask/aktualnosci/arty
kul/ogloszenie-
konkursowe-3/ 

2 Wsparcie dla rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez wzmocnienie postaw 
obywatelskich wśród młodzieży z 
terenu Dolnego Śląska 

 

do 4 marca 2014r. 40 tys. zł - inicjatywy lokalne o charakterze 
edukacyjnym; 
- działania  mające na celu 
wzmocnienie postaw pro-
obywatelskich wśród młodzieży w 
wieku 13-30 z terenu Dolnego 
Śląska; 
-Wsparcie dla funkcjonowania 
organizacji pozarządowych 
działających na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskieg

o 

http://www.umwd.dol
nyslask.pl/mlody-
dolny-
slask/aktualnosci/arty
kul/ogloszenie-
konkursowe/ 



   

3 Wsparcie dla rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez wzmocnienie działań 
związanych z promocją 
samorządności dla młodzieży z 
terenu Dolnego Śląska 

 

do 4 marca 2014r. 200 tys.zł - Rozwój regionalnego systemu 
rzecznictwa interesów młodzieży 
(Młodzieżowy Sejmik 
Województwa Dolnośląskiego), 
- Edukacja z zakresu 
funkcjonowania Państwa i 
Samorządów, 
- uczestnictwo i reprezentacja w 
ramach sieci partnerski ERY i  ARE 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskieg

o 

http://www.umwd.dol
nyslask.pl/mlody-
dolny-
slask/aktualnosci/arty
kul/ogloszenie-
konkursowe-2/ 

4 Wsparcie dla rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez realizację projektu 
pilotażowego dotyczącego 
wspierania rozwoju młodzieży z 
wykorzystaniem wsparcia 
edukacyjnego 

 

do 4 marca 2014r. 100 tys. zł - Opracowanie  programu w  
zakresie wsparcia  edukacyjnego  
dla  dzieci i młodzieży w klubach i 
świetlicach  z terenu Dolnego 
Śląska.  
- Wdrożenie programu 
pilotażowego w  zakresie 
wsparcia edukacyjnego w klubach 
i świetlicach  na 
reprezentatywnej  próbie z 
terenu Dolnego Śląska. 
- Rekomendacje  po 
przeprowadzonym programie 
pilotażowym  z wykorzystaniem 
dobrych praktyk. 
- Przeprowadzenie  szkolenia  i 
wprowadzenie standardów  
dobrych praktyk z zakresu 
prowadzenia klubów i świetlic 
środowiskowych dla opiekunów 
tych placówek. 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskieg

o 

http://www.umwd.dol
nyslask.pl/mlody-
dolny-
slask/aktualnosci/arty
kul/ogloszenie-
konkursowe-1/ 



   

5 Ustanowienie miejsca pamięci 

poświęconego Armii Krajowej i 

Polskiemu Państwu 

Podziemnemu 

do 5 marca 2014r. 300 tys. zł 1. Ustanowienie miejsca pamięci 

historii walki o niepodległość 

Polski. 

2. Pielęgnowanie pamięci o Armii 

Krajowej i bohaterach Polskiego 

Państwa Podziemnego. 

3. Wzmacnianie postawy 

patriotycznej wśród mieszkańców 

Wrocławia. 

Urząd Miejski 

Wrocławia 

http://bip.um.wroc.bi

p-

e.pl/wrc/organizacje-

pozarzadow/otwarte-

konkursy-

ofert/1922,110220141

428.html 



   

6 „Forum Polsko –Czeskie: 

wspieranie rozwoju stosunków 

polsko-czeskich 2014” 

do 7 marca 2014r. 80 tys. zł W ramach bieżącej edycji 

konkursu W roku 2014 

priorytetowo traktowane będą 

następujące obszary tematyczne: 

a.       wzajemna promocja 

polskiego i czeskiego dziedzictwa 

kulturowego oraz wspólnej 

historii, 

b.      podsumowanie dokonań 

oraz planowanie przyszłych 

działań w zakresie współpracy 

Polski i Czech na arenie 

europejskiej i w dziedzinie 

bezpieczeństwa, w kontekście 15. 

rocznicy przystąpienia do NATO i 

10. rocznicy akcesji do UE, 

c.      umacnianie przyjaznych 

stosunków polsko-czeskich na 

zasadzie budowy trwałych 

partnerstw i regularnej 

współpracy poprzez m.in. 

wymianę młodzieży/grup 

rówieśniczych z Polski i Czech, 

d.      wspieranie działań 

ośrodków analitycznych oraz 

rozwój współpracy badawczo-

akademickiej w zakresie nauk 

humanistycznych, 

e.      promocja polskich tradycji 

kulinarnych oraz dobrej jakości 

polskiej żywności. 

Ministerstwo 

Spraw 

Zagranicznych 

https://www.msz.gov.

pl/pl/p/msz_pl/minist

erstwo/konkursyminis

tra/konkurs_na_realiz

acje_zadania_publiczn

ego__forum_polsko_c

zeskie__wspieranie_ro

zwoju_stosunkow_pol

sko_czeskich_2014_ 



   

7 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich do 7 marca 2014r. - dla projektów 

„jednorocznych”: od 

10 tys. zł. do 100 tys. 

zł 

- dla projektów 

„dwuletnich”: od 20 

tys. zł. do 200 tys. zł 

(minimalna dotacja w 

danym roku nie mniej 

niż 10 tys. zł) 

- dla projektów 

„trzyletnich”: od 30 

tys. zł. do 300 tys. zł 

(minimalna dotacja w 

danym roku nie mniej 

niż 10 tys. zł) 

Organizacje pozarządowe (same, 

w partnerstwie z innymi 

organizacjami pozarządowymi 

bądź w partnerstwie prywatno-

społeczym lub publiczno-

społecznym) mogą składać oferty 

o dofinansowanie zadań w 

ramach jednego z czterech 

Priorytetów: 

1.Małe inicjatywy; 

2.Aktywne społeczeństwo; 

3.Aktywni obywatele; 

4. Silne organizacje pozarządowe 

oraz komponentów 

wyodrębnionych w ramach tych 

Priorytetów. 

Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

http://www.pozytek.g

ov.pl/Ogloszenie,,konk

ursu,FIO,3512.html 

 

8 „Seniorzy w akcji” do 10 marca 2014r. 12 tys. zł Konkurs skierowany jest do osób 

60+ i do par 

międzypokoleniowych, które 

chcą zrealizować projekt 

społeczny w oparciu o osobiste 

pasje i wziąć udział w  

inspirujących warsztatach. 

Towarzystwo 

Inicjatyw 

Twórczych „ę” 

i Polsko-

Amerykańska 

Fundacja 

Wolności 

http://www.seniorzyw

akcji.pl/ 



   

9 „Równać Szanse 2014” do 10 marca 2014r. 40 tys. zł Celem konkursu „Równać 

Szanse” jest wsparcie 

realizowanych przez organizacje 

pozarządowe projektów, które 

rozwijają u młodzieży: 

- umiejętność właściwej oceny 

środowiska, w którym 

dorasta(…); 

- umiejętność samodzielnego i 

aktywnego planowania własnej 

przyszłości(…); 

- umiejętność pozyskiwania 

wsparcia społecznego, poprzez 

nawiązywanie nowych relacji 

społecznych; 

- przekonanie o własnych 

możliwościach, poprzez publiczne 

prezentowanie własnych działań i 

ich efektów(…). 

Polsko-

Amerykańska 

Fundacja 

Wolności 

http://www.pafw.pl/w

ydarzenia/wydarzenie

/1865#.UvjSjzdlfPg 

 



   

10 „Przemiany w regionie – RITA” do 14 marca 2014r. 40 tys. zł Cel konkursu: dofinansowanie 

projektów realizowanych 

wspólnie przez partnerów z Polski 

i z co najmniej jednego z krajów 

objętych programem (Armenię, 

Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, 

Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, 

Rosję, Ukrainę, Tadżykistan).  

Projekty winny przyczyniać się do 

przemian demokratycznych i 

systemowych w tych krajach i 

poprzez dzielenie się polskim 

doświadczeniem transformacji 

dotyczyć następujących sfer: 

problemy społeczne, socjalne; 

edukacja i wychowanie; rozwój 

przedsiębiorczości; dziedzictwo 

kulturowe; rozwój i wsparcie 

trzeciego sektora; rozwój i 

wsparcie samorządu lokalnego; 

rozwój niezależnych i 

nowoczesnych mediów 

Fundacja 

Edukacja dla 

Demokracji 

http://rita.edudemo.o

rg.pl/pl/pliki/cat_view

/38-konkurs-

grantowy-programu-

rita.html?limit=5&limit

start=0&order=date&

dir=DESC 

11 Program ERASMUS+ do 17 marca 2014r.  Mobilność osób w dziedzinie 

kształcenia, szkolenia i młodzieży 

(wszystkie) 

Fundacja 

Rozwoju 

Systemu 

Edukacji 

http://erasmusplus.or

g.pl/zaproszenie-do-

skladania-wnioskow/ 

12 Konkurs Fundacji AVIVA „To dla 

mnie ważne” 

do 28 marca 2014r. 50 tys. zł Dotację można uzyskać na 

realizację projektu, który pomoże 

rodzicom w wychowaniu małych 

dzieci 

Fundacja 

AVIVA 

http://todlamniewazn

e.pl/zasady.html 

 



   

13 Konkurs dotacyjny „25 lat 

wolności” 

do 31 marca 2014r. 3 tys. zł Dotację można otrzymać na 

działania związane z 25. rocznicą 

wydarzeń, które zapoczątkowały 

w Polsce i w innych krajach 

naszego regionu procesy 

demokratycznych przemian 

Fundacja im. 

Stefana 

Batorego 

http://www.batory.or

g.pl/programy_dotacyj

ne/konkurs_dotacyjny

_25_lat_wolnosci 

14 Obywatele dla demokracji do 15 kwietnia 

2014r. 

od 50 do 250 tys. PLN 

(na projekty 

realizowane 

samodzielnie) i do 

350 tys. PLN (na 

projekty realizowane 

w partnerstwie) 

Projekty tematyczne  

(mieszczące się w jednym z 

tematów: 1)partycypacja 

publiczna, 2) kontrola 

obywatelska, 3) zwalczanie 

dyskryminacji, 4) 

przeciwdziałanie wykluczeniu, 5) 

dzieci i młodzież) 

Fundacja im. 

Stefana 

Batorego 

http://www.ngofund.

org.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 
NABORY CIĄGŁE 

1 Dotacje w trybie art. 19a Ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 234, poz. 1536) 

Do wyczerpania 

środków 

10 tys. zł na zadania mieszczące 

się w sferze zadań 

pożytku publicznego 

zgodnie z art. 4 Ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 

r. Nr 234, poz. 1536)  

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

http://www.umwd.dol

nyslask.pl/spoleczenst

woobywatelskie/dotac

je-w-trybie-art-19a/ 

2 dotacje w trybie art. 19a Ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 234, poz. 1536) 

Do wyczerpania 

środków 

10 tys. zł na zadania mieszczące 

się w sferze zadań 

pożytku publicznego 

zgodnie z art. 4 Ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 

r. Nr 234, poz. 1536) 

Urząd Miejski 

Wrocławia 

http://bip.um.wroc.bi

p-

e.pl/wrc/organizacje-

pozarzadow/oferty-

ngo-w-trybie-bez 

3 Dotacje (darowizny) Fundacji 

KGHM Polska Miedź 

Na bieżąco (brak) Na zadania zgodne z 

działalnością statutową 

fundacji 

Fundacja KGHM Polska 

Miedź 

http://www.kghm.pl/i

ndex.dhtml?category_

id=293 



   

4 Bank Dziecięcych Uśmiechów, 
Bank Ambitnej Młodzieży 

Średnio po cztery 
nabory wniosków w 

ciągu roku 
kalendarzowego; 

nie ma stałych 
terminów 

BDU: 5 tys. zł 

 

BAM: 15 tys. zł 

BDU: Projekty/działania 

wspierające edukację, 

wychowanie i rozwój 

talentów 

poszczególnych dzieci, 

których rodziny znalazły 

się w trudnej sytuacji 

materialnej 

BAM: projekty, które 

będą uczyć określania 

potrzeb lokalnych 

społeczności, 

definiowania celów, 

tworzenia wspólnot 

zadaniowych, 

rozwiązywania 

problemów i 

realizowania zadań na 

poziomie lokalnym 

przez młodych ludzi 

kształtujących swoje 

postawy społeczne. 

Fundacja Banku 

Zachodniego 

http://fundacja.bzwbk

.pl/programy-

grantowe/ 

 

 

            Jolanta Kluba 

 

     Doradca dla organizacji pozarządowych 

 


