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Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych 

 

Lp. 

 

Nazwa konkursu Termin złożenia 

wniosku 

Maksymalna kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 

wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 

grantodawca 

Link do konkursu 

1. Otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych ze 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu 

działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych dotyczącej ich 

rehabilitacji zawodowej i 

społecznej w 2014 r 

 

Do 11 kwietnia 

2014r. 

1 mln zł 1)Szkolenia, kursy, 

warsztaty, grupy 

środowiskowego 

wsparcia i zespoły 

aktywności społecznej 

dla niepełnosprawnych i 

członków ich rodzin 

opiekunów, kadry i 

wolontariuszy. 

2)Organizowanie 

regionalnych imprez 

kulturalnych, 

sportowych, turyst.                            

i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych 

wspierających ich 

aktywność w tych 

dziedzinach. 

3)Opracowywanie lub   

publikacji, wydawnictw 

ciągłych oraz 

wydawnictw zwartych. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

http://www.umwd.dol

nyslask.pl/niepelnospr

awni/otwarte-

konkursy-

ofert/artykul/otwarty-

konkurs-ofert-

oglo9szenie/ 
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Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna kwota 
dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

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

Do 11 kwietnia 
2014r. 

200 tys. zł 1)Organizacja i 
prowadzenie mobilnego 
biura doradczego  dla 
organizacji pracujących 
z młodzieżą. 
2)Wsparcie dla 
organizacji pracujących 
z młodzieżą w zakresie 
księgowości i 
rozliczania. 
3)Prowadzenie portalu 
informacyjnego, 
doradczego dla 
organizacji pracujących 
z młodzieżą. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

http://www.umwd.dol
nyslask.pl/mlody-
dolny-
slask/aktualnosci/artyk
ul/ogloszenie-
konkursowe-na-
zadania-wspierajace-
organizacje-pracujace-
z-mlodzieza/ 

 

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

Do 11 kwietnia 
2014r. 

200 tys. zł 1)Rozwój regionalnego 
rzecznictwa  interesów 
młodzieży. 
2)Edukacja z zakresu 
funkcjonowania 
Państwa i Samorządów. 
3)Uczestnictwo i 
reprezentacja w ramach 
sieci partnerskich ERY i 
ARE. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego  

http://www.umwd.dol
nyslask.pl/mlody-
dolny-
slask/aktualnosci/artyk
ul/ogloszenie-
konkursowe-na-
zadania-zwiazane-z-
upowszechnianiem-
wiedzy-z-zakresu-
samorzadnosci/ 
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Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna kwota 
dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

4. Wsparcie dla rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego 

poprzez realizację projektu 

pilotażowego dotyczącego 

wspierania rozwoju młodzieży z 

wykorzystaniem wsparcia 

edukacyjnego 

 

Do 11 kwietnia 

2014r. 

100 tys. zł 1)Opracowanie założeń 

programowych i 

koncepcji wdrażania 

programów wsparcia 

edukacyjnego dla dzieci 

i młodzieży (…). 

2)Przeprowadzenie 

pilotażowego programu 

oraz opracowanie 

raportu z zakresu 

wsparcia edukacyjnego 

dla dzieci, młodzieży i 

opiekunów (…). 

3)Opracowanie 

rekomendacji dla 

Samorządu Woj. 

Dolnośląskiego. 

4)Przeprowadzenie 

niezbędnych szkoleń i 

zajęć dla kadry 

opiekunów środowisk 

młodzieżowych. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego  

http://www.umwd.dol

nyslask.pl/mlody-

dolny-

slask/aktualnosci/artyk

ul/ogloszenie-

konkursowe-na-

zadanie-zwiazane-ze-

wsparciem-

edukacyjnym-dla-

dzieci-i-mlodziezy/ 
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Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna kwota 
dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

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

Do 11 kwietnia 
2014r. 

40 tys. zł 1)Inicjatywy lokalne o 
charakterze 
edukacyjnym. 
2)Działania mające na 
celu wzmocnienie 
postaw pro-
obywatelskich wśród 
młodzieży w wieku 13-
30lat z Dolnego Śląska. 
3)Wsparcie dla 
funkcjonowania 
organizacji 
pozarządowych 
działających na rzecz 
rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego  

http://www.umwd.dol
nyslask.pl/mlody-
dolny-
slask/aktualnosci/artyk
ul/ogloszenie-
konkursowe-na-
zadanie-zwiazane-z-
aktywizacja-mlodziezy/ 
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Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna kwota 
dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

6. Promocja aktywności fizycznej  

i rozwoju sportu 

 

Do 11 kwietnia 

2014r. 

3 049 tys. zł 1)Dofinansowanie 

zadań z zakresu 

promocji 

aktywności fizycznej i 

sportu dla wszystkich, 

realizowanych przez 

fundacje działające w 

obszarze kultury 

fizycznej. 

2) Promocja aktywności 

fizycznej  

i sportu dla wszystkich, 

w tym sportu dzieci, 

młodzieży  

i osób 

niepełnosprawnych. 

Ministerstwo Sportu i 

Turystyki 

http://www.msport.go

v.pl/dofinansowanie-

zadan-w-ramach-

dotacji-

budzetowej/konkurs-

16 

 

7. Obywatele dla demokracji Do 15 kwietnia 

2014r. 

Od 50 do 250 tys. zł 

(na projekty 

realizowane 

samodzielnie) i do 

350 tys. zł (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.o

rg.pl/ 
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Nazwa konkursu Termin złożenia 

wniosku 

Maksymalna kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 

wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 

grantodawca 

Link do konkursu 

8. Polsko-Ukraińska Wymiana 

Młodzieży 

Do 18 kwietnia 

2014r. 

50 tys. zł W ramach Programu 

możliwe jest 

dofinansowanie 

projektów 

obejmujących pobyt w 

Polsce grupy młodzieży 

ukraińskiej i pobyt na 

Ukrainie grupy 

młodzieży polskiej, wraz 

z opiekunami. 

Narodowe Centrum 

Kultury 

http://www.nck.pl/kat

egorie/polskoukrainska

.html 
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Nazwa konkursu Termin złożenia 

wniosku 

Maksymalna kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 

wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 

grantodawca 

Link do konkursu 

9. Konkurs Heritage Plus, 

organizowany w ramach 

Inicjatywy Wspólnego Planowania 

„Dziedzictwo kulturowe a zmiana 

globalna 

Do 28 kwietnia 

2014r. 

250 tys. EUR (dla 

zespołu badawczego/ 

zespołów 

badawczych z 

jednego kraju; 

aplikować mogą min. 

trzy zespoły/ max. 

pięć – konieczna 

współpraca 

międzynarodowa) 

W ramach konkursu 

wspierane będą 

międzynarodowe 

projekty badawcze z 

następujących 

obszarów: 

1)Zachowanie 

materialnego 

dziedzictwa 

kulturowego i 

związanych z nim 

przejawów dziedzictwa 

niematerialnego. 

2)Zrównoważone 

strategie ochrony i 

zarządzania 

dziedzictwem 

kulturowym. 

3)Użytkowanie i 

adaptacja wszelkich 

form dziedzictwa 

kulturowego. 

Narodowy Instytut 

Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów 

http://www.nimoz.pl/p

l/dzialalnosc/heritage-

plus 
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Nazwa konkursu Termin złożenia 

wniosku 

Maksymalna kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 

wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 

grantodawca 

Link do konkursu 

10. „Partnerstwo publiczno-

społeczne” 

 

Do 30 kwietnia 

2014r. 

10 tys. zł Aktywizacja 

społeczności wokół 

biblioteki publicznej 

oraz wzmocnienie jej 

znaczenia jako miejsca 

integracji.  

 

Minister Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

http://www.mkidn.gov

.pl/pages/strona-

glowna/finanse/progra

my-ministra/programy-

mkidn-2014/promocja-

literatury-i-

czytelnictwa/partnerst

wo-publiczno-

spoleczne.php 
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Nazwa konkursu Termin złożenia 

wniosku 

Maksymalna kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 

wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 

grantodawca 

Link do konkursu 

11. Odkryj e-wolontariat 

 

Do 30 kwietnia 

2014r. 

Nie określono Działalność w sieci: 

konkurs składa się z 2 

etapów. W pierwszym 

uczestnicy składać będą 

tzw. „wnioski wstępne”, 

w których naszkicują 

pomysł na projekt. 

Spośród nich Kapituła 

Konkursu wyłoni 10 

finalistów, którzy 

wezmą udział w 

inspirujących 

warsztatach. Zadaniem 

finalistów będzie 

dopracowanie koncepcji 

i złożenie wniosków 

pełnych, spośród 

których wyłonieni 

zostaną laureaci. 

Najlepsi z najlepszych 

otrzymają grant na 

realizację pomysłu na 

społeczną działalność w 

sieci . 

Fundacja Dobra Sieć  

i Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności 

 

http://e-

wolontariat.pl/pl/odkry

j-e-wolontariat 

 



 [Wpisz tekst]  

Lp. 

 

Nazwa konkursu Termin złożenia 

wniosku 

Maksymalna kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
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Podmiot ogłaszający/ 

grantodawca 

Link do konkursu 

12. Młodzi niepełnosprawni  

– 

sprawni z PZU 

 

Do 5 maja 2014 r. 50 tys. zł Celem  

Konkursu jest wsparcie 

zorganizowanych form 

opieki nad 

niepełnosprawnymi 

dziećmi  

i młodzieżą. Projekty 

realizowane w ramach 

konkursu służyć mają 

zwiększeniu 

samodzielności  

i aktywności społecznej 

tej grupy dzieci i 

młodzieży, umożliwiając 

jednocześnie ich 

rodzicom  

i rodzeństwu rozwój 

własnej aktywności 

życiowej 

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

pa-pzu/fundacja-

pzu/konkursy-

dotacyjne 
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Nazwa konkursu Termin złożenia 

wniosku 

Maksymalna kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
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Podmiot ogłaszający/ 

grantodawca 

Link do konkursu 

13. 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. Ne określono 1)Promowanie 

międzynarodowej 

współpracy i wymiany 

dośw. między 

właściwymi organami 

najwyższych szczebli w 

celu testowania i 

doskonalenia systemów 

wdrażania polityk, 

struktur procesów. 

2) Ułatwienie 

gromadzenia i analizy 

merytorycznej 

dowodów 

pozwalających władzom 

publicznym na ocenę i 

monitorowanie 

wdrażania 

innowacyjnych polityk.  

3)Identyfikacja 

kluczowych kryteriów 

niezbędnych z punktu 

widzenia skutecznego 

monitorowania 

polityki. 

4)Ułatwienie 

przenoszenia i 

skalowalności. 

Unijna Agencja 

Wykonawcza ds. 

Edukacji, Kultury i 

Sektora 

Audiowizualnego 

 

https://eacea.ec.europ

a.eu/erasmus-

plus/funding/prospecti

ve-initiatives-eacea-

102014_en 
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wniosku 

Maksymalna kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
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Podmiot ogłaszający/ 

grantodawca 

Link do konkursu 

14. 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/gru

pa-pzu/fundacja-

pzu/konkursy-

dotacyjne 
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Nazwa konkursu Termin złożenia 

wniosku 

Maksymalna kwota 

dofinansowania 
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Link do konkursu 

 

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/dotacj
e-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.bip
-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/in
dex.dhtml?category_id
=293 
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Link do konkursu 

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/ 
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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/wni
oski/co-wspieramy- 
 

 

 


