
   

 

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. Młodzi niepełnosprawni  

– 

sprawni z PZU 

 

do 5 maja 2014 r. 50 tys. zł Cel Konkursu to 

wsparcie 

zorganizowanych 

form opieki nad 

niepełnosprawnymi 

dziećmi i młodzieżą. 

Projekty realizowane 

w ramach konkursu 

służyć mają 

zwiększeniu 

samodzielności  

i aktywności 

społecznej tej grupy, 

umożliwiając 

jednocześnie ich 

rodzicom i 

rodzeństwu rozwój 

własnej aktywności 

życiowej 

Fundacja PZU http://www.pzu.pl/g

rupa-pzu/fundacja-

pzu/konkursy-

dotacyjne 

 



   

 

 

Nazwa konkursu Termin złożenia 

wniosku 

Maksymalna 

kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
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Podmiot ogłaszający/ 

grantodawca 

Link do konkursu 

2. Realizacja zadania publicznego 
z zakresu kultury fizycznej - III 
tura 
 

do 14 maja 2014r. 90 tys.zł Upowszechnianie 
lekkiej atletyki w 
oparciu o obiekty 
lekkoatletyczne 
powstałe w ramach 
programu Dolny Śląsk 
dla Królowej Sportu 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

http://bip.umwd.dol

nyslask.pl/dokument

.php?iddok=24314&i

dmp=127&r=r 

 



   

 

 

Nazwa konkursu Termin złożenia 

wniosku 
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kwota 
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3. Erasmus+: Europejskie 

eksperymenty polityczne na 

polu edukacji i szkoleń oraz 

młodzieży: międzynarodowa 

współpraca w zakresie 

wdrażania innowacyjnych 

polityk pod kierownictwem 

władz publicznych wysokiego 

szczebla (EACEA/10/14, Akcja 

3: Wsparcie w reformowaniu 

polityk – przyszłe inicjatywy) 

do 20 maja 2014r. nie określono - promowanie 

międzynarodowej 

współpracy i 

wymiany dośw. 

między właściwymi 

organami 

najwyższych szczebli 

w celu testowania i 

doskonalenia 

systemów wdrażania 

polityk, struktur i 

procesów,  

- ułatwienie 

gromadzenia i analizy 

merytorycznej 

dowodów 

pozwalających 

władzom publicznym 

na ocenę i 

monitorowanie 

wdrażania 

innowacyjnych 

polityk,  

- identyfikacja 

kluczowych kryteriów 

i warunków 

niezbędnych z punktu 

widzenia skutecznego 

wdrażania i 

monitorowania 

polityki,  

- ułatwienie 

Unijna Agencja 

Wykonawcza ds. 

Edukacji, Kultury i 

Sektora 

Audiowizualnego 

 

https://eacea.ec.eur

opa.eu/erasmus-

plus/funding/prospe

ctive-initiatives-

eacea-102014_en 
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4. Otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych z 

zakresu Kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego w 

2014  (II edycja) 

do 30 maja 2014r. 500 tys. zł Zadania z zakresu 

kultury i edukacji 

kulturalnej (festiwale 

sztuki, edukacja 

kulturalna, tradycyjne 

dziedzictwo 

kulturowe, inicjatywa 

artystyczna, dialog 

kulturowy, 

wydawnictwa, 

projekty 

interdyscyplinarne) 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

http://www.umwd.d

olnyslask.pl/kultura/

otwarty-konkurs-

ofert/oferty-

realizacji-zadan-

publicznych-2014/ 
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5. 

Erasmus +: Władze krajowe na 

rzecz praktyk zawodowych 

do 26 czerwca 

2014r. 

nie określono Wspieranie 

wprowadzania lub 

modernizacji praktyk 

zawodowych w 

ramach systemów 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego. 

Zaproszenie 

skierowane jest do 

organów krajowych 

odpowiedzialnych za 

systemy praktyk 

zawodowych oraz do 

organizacji 

wyznaczonych przez 

te organy 

 

Agencja Wykonawczą 

ds. Edukacji, Kultury i 

Sektora 

Audiowizualnego 

 

https://eacea.ec.eur

opa.eu/erasmus-

plus/funding/ka3-

support-for-policy-

reformnational-

authorities-for-

apprenticeships-

eacea-132014_en 
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6. Dotacje Fundacji Evens na 

projekty medialne 

do 1 lipca 2014r. 6 tys. EUR Fundacja udzieli 

wsparcia 

finansowego i 

merytorycznego 

wybranym projektom 

europejskim, które 

przyczyniają się do 

podniesienia 

poziomu kompetencji 

medialnych obywateli 

UE. 

Fundacja Evens http://www.evensfo

undation.be/en/prog

rams/media/ef-

grants-eu-media-

literacy-

programs/open-call-

evens-foundation-

grants-european-

media 
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7. Z PZU po lekcjach do 10 lipca 2014r. 50 tys. zł Celem  

Konkursu jest 

wsparcie  

inicjatyw 

edukacyjnych na 

obszarach wiejskich i 

w małych miastach  

(do 30 tys. 

mieszkańców) 

mających na celu 

rozbudzenie w 

uczniach (szkoły 

podstawowe,  

gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne) 

ciekawości świata, 

pasji i aktywności 

życiowej, a także  

poprawianie 

standardów 

nauczania i rozwijania 

zdolności uczniów 

oraz aktywności 

 

 

Fundacja PZU http://www.pzu.pl/g

rupa-pzu/fundacja-

pzu/konkursy-

dotacyjne 
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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.d

olnyslask.pl/spolecze

nstwoobywatelskie/

dotacje-w-trybie-art-

19a/ 

 



   

 

 

Nazwa konkursu Termin złożenia 

wniosku 

Maksymalna 

kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 

obszar(y) wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 

grantodawca 

Link do konkursu 

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.b

ip-

e.pl/wrc/organizacje

-pozarzadow/oferty-

ngo-w-trybie-bez 

 

3. Dotacje (darowizny) Fundacji 

KGHM Polska Miedź 

Na bieżąco nie określono Na zadania zgodne z 

działalnością 

statutową fundacji, 

mieszczącą się w 

zakresie zadań sfery 

pożytku publicznego  

Fundacja KGHM 

Polska Miedź 

http://www.kghm.pl

/index.dhtml?catego

ry_id=293 
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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.bzw
bk.pl/programy-

grantowe/ 
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5 Fundacja Współpracy Polsko-

Niemieckiej 

na bieżąco, jednak 

nie później niż 4 

miesiące przed 

terminem 

rozpoczęcia 

projektu 

80 tys. zł Projekty realizowane 

w ramach współpracy 

instytucji polskich i 

niemieckich w 

obszarach: 

1)Społeczeństwa, 

gospodarki, 

środowiska, 

2)Edukacji, 

3)Mediów, opinii 

publicznej, 

4)Nauki, 

5)Kultury, 

6)Tłumaczeń (PL/DE) 

Fundacja Współpracy 

Polsko-Niemieckiej 

http://fwpn.org.pl/w

nioski/co-

wspieramy- 

 

 

            Jolanta Kluba  

           Doradca dla organizacji pozarządowych 

 


