
 

Dotacje, Granty i Konkursy 2/Kwiecień 

 

 

DFOP 

 

Ruszyła II Tura Programu Małych Grantów. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje 

pozarządowe i małe/średnie firmy z Dolnego Śląska do nadsyłania listów intencyjnych z pomysłem na partnerski 

projekt. Program adresowany jest do przedstawicieli dwóch sektorów z regionu Dolnego Śląska – pozarządowego  

i biznesowego, a jego głównym celem jest zachęcenie do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju  

i wspierania lokalnych społeczności. Listy intencyjne przyjmowane będą do 23 kwietnia 2012 roku. Szczegóły: 

http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/35/281/Rusza_II_Tura_Programu_Malych_Grantow. 

 

Gmina Wrocław 

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Rehabilitacja zawodowa  

i społeczna osób Niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – I edycja. Celem realizacji zadania:  1. Tworzenie 

warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym.  

2. Wyrównywanie szans tej grupy społecznej w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz 

przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. 3. Rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych.   

4. Podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie wrażliwości i umiejętności w zakresie zrozumienia potrzeb 

osób niepełnosprawnych i współdziałaniaw rozwiązywaniu ich problemów. Termin składania ofert do dnia  

23 kwietnia 2012 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Organizacja 

i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu w latach 2012-2015. Celem realizacji zadania 

publicznego jest zapewnienie kompleksowej informacji turystycznej na temat miasta Wrocławia, turystom 

odwiedzającym Miasto. Termin składania ofert do dnia 24 kwietnia 2012 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Opracowanie koncepcji 

funkcjonowania oraz prowadzenie na jej podstawie ośrodka dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie 

Wrocławia. Cel realizacji zadania: 1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta poprzez eliminowanie 

zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe dla swojego zdrowia i życia lub innych  osób oraz porządku publicznego.  

2. Motywowanie do rozwoju osobistego oraz do zmiany negatywnych postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych 

wynikających z używania alkoholu.  3. Promowanie stylu życia wolnego od nałogów. Termin składania ofert do dnia  

26 kwietnia 2012 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.  

 

Gmina Wrocław ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego: Promocja Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 

w siedzibie UNESCO w Paryżu poprzez prezentację projektu BRAVE KIDS. Cel realizacji zdania: 1. Wyłonienie  

w oparciu o złożone oferty organizatora działań Promujących Wrocław jako Europejskiej Stolicy Kultury w siedzibie 

UNESCO w Paryżu poprzez prezentację projektu Brave kids; 2. Promocja Wrocławia w kraju i zagranicą jako ważnego 

ośrodka kulturalnego. Termin składania ofert do dnia  30 kwietnia 2012 roku. Szczegóły:  http://bip.um.wroc.pl/. 

http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/35/281/Rusza_II_Tura_Programu_Malych_Grantow
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1153_2012
http://bip.um.wroc.pl/wps/wcm/connect/5dfe56004abde5eabeb7be9a3bc79a4f/1154-konkurs+PIT+02.04.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5dfe56004abde5eabeb7be9a3bc79a4f
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1151_2012
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1158_2012


 

Gmina Wrocław ogłasza z otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Szkolenie sportowe w zakresie 

piłki nożnej kobiet w 2012 r. Celem realizacji zadania jest podniesienie poziomu wyszkolenia i uzyskanie lepszych 

wyników umożliwiających przejście do grup o wyższym poziomie sportowym. Termin składania ofert do dnia 4 maja 

2012 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Udział Zespołów Młodziczek  

i Kadetek w turniejach półfinałowych i finałowych o Mistrzostwo Polski w piłce siatkowej w 2012 roku. Celem 

realizacji zadania jest współzawodnictwo i weryfikacja dotychczasowych umiejętności . Termin składania ofert do dnia 

4 maja 2012 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Wsparcie edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości poprzez popularyzację metod profesjonalnego zarządzania projektami uczniów i nauczycieli 

wrocławskich gimnazjów. Celem realizacji zadania jest: 1. wsparcie systemu edukacji pod kątem wdrożenia narzędzia 

realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum; 2. nabycie wiedzy przez uczniów wrocławskich  gimnazjów w zakresie 

wybranych narzędzi zarządzania projektami oraz pracy zespołowej jako kluczowych umiejętności na rynku pracy;  

3.  nabycie wiedzy przez nauczycieli wrocławskich gimnazjów w zakresie wybranych narzędzi zarządzania projektami 

oraz kierowania i motywowania zespołu projektowego. Termin składania ofert do dnia 7 maja 2012 roku. Szczegóły: 

http://bip.um.wroc.pl/. 

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Organizacja i zapewnienie 

opieki nad dziećmi z terenu Wrocławia w wieku do lat 3, w tym nad dziećmi niepełnosprawnymi lub dziećmi 

wymagającymi szczególnej opieki, sprawowanej w żłobku o charakterze integracyjnym, zlokalizowanym w obrębie 

Grabiszyn. Cel realizacji zadania: Zapewnienie opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3 dla co najmniej 100 dzieci, 

sprawowanej w żłobku o charakterze integracyjnym, w tym dla co najmniej dla 25 % dzieci Niepełnosprawnych lub 

dzieci wymagających szczególnej opieki, spełniających  warunki:  - ukończone 20 tygodni życia,  posiadających stałe 

zamieszkania na terenie Wrocławia, przyjętych do żłobka na zasadach rekrutacji analogicznych jak dla żłobków 

publicznych (zamieszczonych w BIP na stronie  www.wroclaw.pl), z zastrzeżeniem pierwszeństwa przyjęcia dziecka 

niepełnosprawnego lub dziecka wymagającego szczególnej opieki. Termin składania ofert do dnia 10 maja 2012 roku. 

Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Rehabilitacja zawodowa  

i społeczna osób Niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – II edycja – Asystent osoby niepełnosprawnej. Cel 

realizacji zdania: 1. Tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo  

w życiu społecznym i zawodowym. 2. Wyrównywanie szans tej grupy społecznej w dążeniu do efektywnego pełnienia 

ról społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.  3. Wspieranie w niezależnym 

funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, a w przypadkach gdy jest to możliwe, dążenie do usamodzielnienia.  

Termin składania ofert do dnia 10 maja 2012 roku. Szczegóły:  http://bip.um.wroc.pl/. 

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  pn. Organizacja  

i przeprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych Sił Powietrznych „Wrocław 2012”. Celem 

realizacji zadania jest:  organizacja i przeprowadzenie koncertów i prezentacji orkiestr wojskowych dętych podczas 

uroczystości „Święta Wrocławia” 21-24.06.2012 r. ,  kreowanie Wrocławia jako ważnego ośrodka życia muzycznego. 

Termin składania ofert do dnia 11 maja 2012 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 

 

Konkurs grantowy Funduszu Społecznego Notariatu. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów 

poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza 

organizacje pozarządowe, które: uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku 

aplikacyjnego, działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele 

statutowe (not-for-profit). Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 1 września 2012 r. Projekty muszą 

http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1156_2012
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1156_2012
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1155_2012
http://www.wroclaw.pl/
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1159_2012
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1159_2012
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1161_2012


zakończyć się najpóźniej 28 lutego 2013 r. Wnioski składać można do 15 maja 2012 r. Wszystkie niezbędne 

informacje, dane adresowe i formularze znajdą Państwo na stronie www.fundusznotariatu.pl. Źródło: 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/766096.html. 

 

Oferty NGO w trybie bezkonkursowym (19A). Po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu 

wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji 

pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację 

zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) Artykuł 19 a  Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r.  

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia  

25 lutego 2010 r.) Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 

 

Urząd Marszałkowski 

 

Realizacja zadań z zakresu turystyki. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych z zakresu turystyki realizowanych w 2012. Rodzaj zadania objęty konkursem: Przewodnik 

turystyczny dla kibiców Mistrzostw Europy 2012 r. w czeskiej wersji językowej w nakładzie 4 tys. egzemplarzy 

przedstawiający największe atrakcje turystyczne Dolnego Śląska wraz z mapkami dojazdowymi. Oferty można składać 

do 2 maja 2012 r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=14834&idmp=127&r=r. 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 ogłasza konkurs otwarty nr: I/9.5/A/12 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 

„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, obejmujące: Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: 

działania o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, służące zwiększeniu aktywności mieszkańców 

obszarów wiejskich w zakresie kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa 

publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich. Wnioski o 

dofinansowanie projektu można składać od 22.03.2012 r. do 31.12.2012 r. Szczegóły: http://efs.dolnyslask.pl/. 

 

Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert. Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację 

zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji  

i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Łączna kwota 

środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej 

organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w danym roku 

kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. Szczegóły: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/. 

 

Konkursy Ministerialne 

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert do składania wniosków na wsparcie finansowe 

projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W 

bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Minister Pracy i 

Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5.000.000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 

50.000 zł. Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 

23 kwietnia 2012 roku. Szczegóły oraz źródło wiadomości: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/762738.html. 

 

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 z zakresu 

"Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Zadania, których dotyczy konkurs: Festyn 

z Okazji Święta Wojska Polskiego oraz Memoriał im. kpt. Daniela Ambrozińskiego w radioorientacji sportowej. Oferty 

należy składać do 27 kwietnia 2012 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: 

http://www.fundusznotariatu.pl/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/766096.html
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?rs=t&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/opp_wnioski_dotacyjne&articleType=1&sitePath=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/opp_wnioski_dotacyjne
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=14834&idmp=127&r=r
http://efs.dolnyslask.pl/index.php?id=94&tx_ttnews%5btt_news%5d=955&cHash=e57de62fe43a8084ffbcb1a90fa92959
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/762738.html


http://www.bip.mon.gov.pl/43.html. 

 

Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki: Upowszechnianie sportu. Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty 

konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i 

środowiskowych realizowanych w okresie od 1 maja do 20 grudnia 2012 r. finansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu państwa. Oferty można składać do 30 kwietnia 2012. Szczegóły oraz źródło wiadomości:  

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/764790.html. 

 

Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki: Upowszechnianie sportu osób Niepełnosprawnych. Minister Sportu i 

Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2012 zadań z zakresu rozwijania sportu osób 

niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”, 

działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” finansowanych ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Oferty można składać do 30 kwietnia 2012. Szczegóły oraz źródło 

wiadomości:  http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/764791.html. 

 

Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki:  Dofinansowanie zadań w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2012 zadań programu „Sport 

Wszystkich Dzieci” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Oferty można składać do 

30 kwietnia 2012. Szczegóły oraz źródło wiadomości: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/764789.html 

 

Konkursy oraz Programy Unijne 

 

Współpraca Transgraniczna Polska - Saksonia 2007 – 2013. Ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Programu 

Operacyjnego mogą być dofinansowane projekty transgraniczne dotyczące różnych obszarów życia gospodarczego  

i społecznego. Nadrzędnym celem udzielania dofinansowania jest wspieranie zrównoważonego rozwoju saksońsko – 

polskiego obszaru wsparcia. W szczególności powinna zostać wzmocniona współpraca w zakresie społeczno-

gospodarczym. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Szczegóły pod adresem strony: http://www.sn-

pl.eu/pl/kurzinfo/index.html. 

 

Program "Uczenie się przez całe życie": nabory wniosków 2012. Komisja Europejska ogłosiła terminy naboru 

wniosków o unijne dofinansowanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w roku 2012. W projektach 

wielostronnych, realizowanych w ramach programów Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci lub Grundtvig oraz  

w kluczowych działaniach Programu międzysektorowego rolę partnerów mogą również pełnić podmioty z państw 

trzecich, które dotychczas nie uczestniczyły w programie "Uczenie się przez całe życie". Komisja ustaliła następujący 

harmonogram składania wniosków: 

 Doskonalenie zawodowe w ramach Comeniusa i Grundtviga – pierwszy termin 16 stycznia 2012 r., kolejne 

terminy: 30 kwietnia 2012 r., 17 września 2012 r. 

 Program międzysektorowy: Działanie kluczowe 1 – wizyty studyjne. Pierwszy nieprzekraczalny termin  

30 marca 2012 r., drugi termin 12 października 2012 r. 

Dla wizyt i wymian w ramach programu Grundtvig oraz wizyt przygotowawczych w ramach wszystkich programów 

sektorowych wyznaczono kilka terminów w zależności od państwa. Pełną treść komunikatu Komisji w sprawie naboru 

wniosków oraz strategicznych priorytetów w programie w roku 2012 znaleźć można na stronie Dyrekcji Generalnej 

Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm. 

 

Unijny Program Kultura. Granty operacyjne przeznaczone są dla organizacji posiadających bogate doświadczenie 

międzynarodowe oraz prowadzących działalność na poziomie europejskim. Można pozyskać nawet 600 tys. euro na 

bieżącą działalność organizacji. Harmonogram składania wniosków:  

 Projekty współpracy z krajami trzecimi - 4 maja 2012 

 Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim - 18 września 2012 

 Długoterminowe projekty współpracy - 3 października 2012 

http://www.bip.mon.gov.pl/43.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/764790.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/764791.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/764789.html
http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.html
http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.html
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm


 Krótkoterminowe projekty współpracy - 3 października 2012 

 Współpraca między organizacjami badającymi politykę kulturalną - 3 października 2012 

 Wspieranie europejskich festiwali kultury - 15 listopada 2012 

 Projekty tłumaczeń literackich - 3 lutego 2013 

Więcej informacji: http://www.program-kultura.eu/. 

Konkurs w PO IiŚ: ochrona obszarów przed presją turystów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 

(Instytucja Wdrażająca dla Priorytetu V) ogłosiło termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko: Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej ochronie obszarów 

chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty, w których 

główny zakres prac (co najmniej 50 proc. wydatków kwalifikowalnych) dotyczy budowy i/lub modernizacji małej 

infrastruktury służącej uporządkowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych oraz budowy i/lub 

modernizacji obiektów, które przyczynią się do zabezpieczenia obszarów chronionych przed nadmierną presją 

turystów. Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. zł, maksymalna – 25 mln euro. Ogólna pula środków 

przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 mln zł Instytucja Wdrażająca będzie przyjmować wnioski  

o dofinansowanie projektów w terminie od 13 marca do 23 kwietnia 2012 r. Źródło wiadomości oraz szczegóły: 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/752731.html. 

 

Współpraca młodzieżowa z państwami niesąsiadującymi z UE. Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach 

naboru w Działaniu 3.2 Młodzi w świecie: Współpraca z państwami niesąsiadującymi z Unią Europejską w Programie 

Młodzież w Działaniu. Celem naboru wniosków jest wspieranie projektów promujących współpracę na rzecz 

młodzieży między państwami uczestniczącymi w Programie Młodzież w Działaniu i państwami partnerskimi 

niesąsiadującymi z Unią Europejską (państwami, które podpisały z Unią Europejską porozumienie w sprawie 

młodzieży). Nabór otwarty jest dla organizacji działających na rzecz młodzieży, które są zainteresowane 

prowadzeniem projektów promujących współpracę w tej dziedzinie z udziałem liderów młodzieżowych i osób 

pracujących z młodzieżą, jak również samej młodzieży i innych podmiotów zaangażowanych w organizacje i struktury 

młodzieżowe. Wnioski o dotację muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych UE i przesłane najpóźniej 

do 15 maja 2012 roku. Szczegóły oraz źródło wiadomości: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/761827.html. 

 

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 

2007-2013. Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych - Działanie 3.2 Inicjatywy 

społeczności lokalnych. Celem głównym Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych.  

W ramach Działania 3.2 wspierany będzie rozwój transgranicznych kontaktów międzyludzkich i inicjatyw społecznych, 

współpracy naukowej i edukacyjnej, imprez kulturalnych i sportowych. Wspierana będzie współpraca transgraniczna 

szkół oraz uczelni wyższych, w tym wymiana studentów, uczniów, nauczycieli oraz naukowców, konferencje  

i seminaria naukowe. Wsparcie otrzymają projekty ukierunkowane na rozwój inicjatyw społecznych, imprez 

kulturalnych i sportowych. Termin składania wniosków: od 16 lutego do 14 czerwca 2012 r. Źródło wiadomości oraz 

szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/751474.html. 

 

Fundacje Bankowe 

 

Fundacja BRE Banku – „Nasze działania wynikają z troski o otoczenie, w którym żyjemy. Pragniemy przede wszystkim 

wspierać działania służące podnoszeniu poziomu wiedzy i edukacji w społeczeństwie oraz wyrównywaniu szans. 

Inwestujemy w naukę, nie zapominając o potrzebach osób pokrzywdzonych przez los. Wspieramy finansowo  

i rzeczowo konkretne projekty, ale także, w ramach prowadzonej współpracy, wyspecjalizowane organizacje 

społeczne”- Henryk Okrzeja, Prezes Zarządu Fundacji BRE Banku. Szczegółowe zasady wsparcia przez Fundacje BRE 

Bank pod adresem: http://brebank.pl/pl/fundacjabrebanku/wsparcie/. 

 

Fundacja im. dr. M. Kantona. Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku Pekso SA widoczny jest w działalności 

charytatywnej i społecznej. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie: 

 oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, 

http://www.program-kultura.eu/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/752731.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/761827.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/751474.html
http://brebank.pl/pl/fundacjabrebanku/wsparcie/


 przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, 

 popularyzowania wiedzy bankowej, 

 niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

 ochrony środowiska, 

 realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, 

 upowszechniania kultury. 

Szczegóły: http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/. 

 

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego (Bank Gospodarstwa Krajowego) realizuje wiele programów, m.in.  

Na dobry początek, Młody Obywatel, Stypendia Pomostowe. Więcej na: 

http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Stypendia_pomostowe/.  

 

Fundacja Banku Zachodniego WBK. Fundacja chce odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i aspiracje młodych ludzi, 

dlatego stworzyła dwa specjalne programy grantowe, w ramach których można uzyskać dofinansowanie do różnych 

projektów celowych. Zapraszamy do udziału w konkursach: 

 "Bank Dziecięcych Uśmiechów" - dedykowany dzieciom z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych. 

 "Bank Ambitnej Młodzieży" - dedykowany młodzieży, która chce się angażować w inicjatywy edukacyjne, 

obywatelskie, kulturowe. 

Więcej informacji na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/fundacja/o-fundacji.html. 

Fundacja BGŻ. Fundacja podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania 

publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa Bank. W szczególności, Fundacja została powołana 

w celu: 

 prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania i wspierania inicjatyw 

w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia; 

 wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa,  

w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej 

młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem; 

 wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym. 

Więcej informacji na stronie: http://www.bgz.pl/o_banku/dzialalnosc_charytatywna/fundacja_bgz.html. 

 

Fundacja BNP Paribas. Fundacja realizuje własne projekty, oraz wspiera w formie finansowej i rzeczowej inicjatywy 

innych organizacji, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi. Pomagając potrzebującym zawsze szukamy 

sojuszników – lokalnych instytucji, organizacji, przedsiębiorców. „To bardzo ważne, aby umacniać lokalne więzi  

i przekonywać ludzi do działania. Ich zaangażowanie i udział w rozwiązywaniu ważnych kwestii przyczyni  

się w przyszłości do zwiększenia zainteresowania życiem lokalnym i co za tym idzie samodzielną inicjatywą  

do rozwiązywania problemów.” - Mariusz Tomkiewicz, członek Zarządu Fundacji BNP Paribas. Więcej informacji  

na stronie: http://www.bnpparibas.pl/o-banku/fundacja/jak-dzialamy.htm. 

 

Fundacja Kronenberga (Citi Handlowy) wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji  

i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące 

się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. Edukacja: Innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, 

dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży oraz II. Rozwój lokalny: priorytety  

opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości. Wnioski o dotacje na projekty o charakterze 

lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) 

można składać w następujących terminach od 1 do 25 marca 2012 oraz od 3 do 30 września 2012. Wnioski 

o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo 

można składać w następujących terminach od 7 do 27 maja 2012. Szczegóły oraz źródło wiadomości: 

www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm 
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Pozostali Grantodawcy 

 

Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach jej 

programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony PAFW ubiegają się o dotacje składając 

wniosek bezpośrednio u realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje 

ekspertów powoływane przez Fundację. Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać u realizatora 

danego programu lub też pobrać ze strony internetowej programu. Zapraszamy do zapoznania się z opisami 

przedsięwzięć Fundacji, gdzie znajdziecie Państwo dane teleadresowe realizatorów. http://www.pafw.pl/. 

 

Dotacje z Fundacji Orlen Dar Serca. Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie i popieranie 

charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, krzewienia 

tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. Wniosek o dotacje oraz szczegółowe informacje: 

http://www.darserca.pl/index.php?page=dotacja_dla_osob_prawnych. 

 

Technologie non-profit. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. Program wspiera organizacje pozarządowe dając dostęp 

do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną 

cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. W programie mogą wziąć udział 

organizacje pozarządowe i wybrane placówki non-profit sektora państwowego. Organizacje mogą otrzymać dotacje 

na oprogramowanie komputerowe firmy Microsofti sprzęt sieciowy Cisco, a także po promocyjnych cenach zakupić 

antywirus MKS_vir i oprogramowanie księgowe Lefthand.  Więcej informacji na stronie: www.technologie.org.pl. 

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Finansowe i merytoryczne wsparcie wymian. Jeżeli są Państwo 

nauczycielami, którzy mają szkołę partnerską w Berlinie i chcą z uczniami niemieckimi zrobić wspólne przedstawienie 

teatralne? A może klub sportowy nawiązał przyjaźń z drużyną z Polski i teraz młodzi piłkarze planują ją odwiedzić, 

zorganizować wspólne treningi i rozegrać turniej? Albo marzy się Państwu zaangażowanie młodzieży we wspólny 

polsko-niemiecki projekt ekologiczny? PNWM jako taka nie organizuje spotkań młodzieży, ale umożliwia ich realizację. 

Wiele spotkań dochodzi do skutku dzięki naszym dotacjom. Szczegóły dotyczące składania wniosków w PNWM znajdą 

pod stroną internetową: http://www.pnwm.org/c50,informacje_ogolne. 

 

Fundacja Polska Miedź. Dotacje. Warunkiem otrzymania darowizny przez podmiot ubiegający, jest wypełnienie  

i złożenie w biurze Fundacji formularza "Wniosku o udzielenie darowizny". Do wniosku należy załączyć ponadto: 

szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju 

pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie; szczegółowy budżet uwzględniający wszystkie 

dochody i wydatki (łącznie z pomocą rzeczową oraz kosztami czasu pracy ludzi); statut organizacji bądź inny dokument 

określający zasady działalności podmiotu wnioskującego oraz kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru 

sądowego. Szczegóły: http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=293. 

 

Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) udzielania wsparcia finansowego europejskim działaniom młodzieżowym.  

Jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego 

działaniom młodzieżowym. Fundacja wspiera działania służące promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy  

w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. EYF udziela wsparcia finansowego 

następującym rodzajom działań realizowanych przez młodzieżowe organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne 

NGO działające na polu zagadnień dotyczących młodzieży zbliżonych do polityki i działań realizowanych przez Radę 

Europy: 

 działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim; 

 działania mające na celu umacnianie pokoju i współpracy w Europie; 

 działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza 

poprzez wspieranie wymiany informacji;  

 działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych  

i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;  

http://www.pafw.pl/
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 studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnień związanych z młodzieżą. 

Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000094. 

 

Granty na leczenie i rozpoznawanie chorób nowotworowych. Fundacja Bristol-Myers Squibb, w ramach programu 

Bridging Cancer Care, zaprasza do składania wniosków z propozycjami projektów mających na celu niwelowanie 

różnic w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych, które będą realizowane w Czechach, Polsce, 

Rumunii, Rosji i na Węgrzech. Temat przewodni - opieka pielęgniarska: szkolenie, rozwój możliwości i budowanie 

partnerstwa środowiskowego na rzecz zwiększenia skuteczności opieki zdrowotnej w społecznościach 

dysproporcjonalnie dotkniętych problemem nowotworowym. Termin składania wniosków: 20 kwietnia 2012 roku. 

Szczegóły oraz źródło informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/763132.html. 

 

Granty na projekty w obszarze kultury. Europejska Fundacja Kultury (ECF) promuje współpracę kulturalną w Europie. 

Wspiera otwartą i demokratyczną Europę, w której respektowane są prawa człowieka i różnorodność kulturowa jej 

obywateli. ECF wspiera współpracę i wymianę kulturalną w Europie poprzez program grantowy wspierający inicjatywy 

promujące ludzką kreatywność i wspólne przedsięwzięcia. W ramach programu przewidziano działanie Making 

collaboration work - granty dla organizacji kulturalnych. Termin składania wniosków: 2 maja 2012 r. Źródło oraz 

szczegóły: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000790. 

 

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” zaprasza do udziału w konkursie 

grantowym realizowanym w ramach programu Wsparcie Demokracji 2012. W ramach programu zrealizowane będą 

projekty polskich organizacji pozarządowych podejmujących, we współpracy z partnerami lokalnymi, wspólne 

inicjatywy na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system 

polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach, gdzie system polityczny posiada 

jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz krajach w okresie transformacji systemowej. W 

ramach otwartego konkursu grantowego planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów: Partnerstwa 

Wschodniego (70%-85% środków przeznaczonych na konkurs grantowy): Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, 

Mołdawia, Ukraina; Afryki Północnej i Azji (15%-30% środków przeznaczonych na konkurs grantowy): Libia, Tunezja, 

Kirgistan, Tadżykistan, Birma/Mjanma. Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać 

elementy realizowane na terenie Polski.vTermin składania wniosków upływa 11 maja 2012 r. Źródło wiadomości oraz 

szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/766172.html. 

 

Program grantowy „Mała architektura, duża sprawa”. Firma Rőben – Ceramika budowlana wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza nowy program grantowy „Mała 

architektura, duża sprawa”. Najlepsze projekty mogą otrzymać materiały budowlane z oferty firmy ze Środy Śląskiej o 

wartości od 1500 zł do 15 000 zł, w zależności od ilości złożonych wniosków.  Program wspiera najciekawsze projekty 

budowy, remontów i adaptacji obiektów służących mieszkańcom Krainy Łęgów Odrzańskich oraz turystom 

odwiedzającym ten obszar. Może to być plac zabaw, grill lub dowolnie zaaranżowane miejsce publiczne. W jego 

zbudowaniu lub modernizacji pomogą ceramiczne materiały budowlane, produkowane w zakładach firmy Röben w 

Środzie Śląskiej. Wnioski można składać do 15 maja 2012 roku. Szczegółowe informacje znajdą państwo na stronach 

www.lgdodra.pl oraz www.roben.pl. Źródło wiadomości: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/761992.html. 

 

Demokracja w Działaniu. Fundacja im. Stefana Batorego. Dotacje na działania mające na celu zwiększenie udziału 

obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej 

odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji. Dotacje adresowane są przede wszystkim do organizacji 

pozarządowych działających w formie fundacji lub stowarzyszeń. Nie ma ściśle określonego ani okresu realizacji 

projektów, ani wysokości dotacji, ani kosztów, jakie można pokryć z dotacji. Zależą one bowiem od charakteru  

i długości planowanych działań. Dotację można otrzymać na realizację zarówno krótszych (kilkumiesięcznych), jak  

i dłuższych (2-3 letnich) przedsięwzięć. Terminy składania wniosków I etap: najpierw organizacje składają listy 

intencyjne. Zespół Fundacji Batorego, wspierany przez ekspertów, ocenia listy i wybiera organizacje zapraszane  

do drugiego etapu. II etap: Drugi etap ma mniej formalny charakter i w dużej mierze opiera się na bezpośrednich 

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000094
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/763132.html
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000790
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/766172.html
http://www.lgdodra.pl/
http://www.roben.pl/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/761992.html


kontaktach z organizacjami, które zapraszane są na spotkania (indywidualne lub grupowe) oraz do przygotowania 

wniosku o dotację. Listy intencyjne można składać dwa razy w roku: do 31 stycznia i do 31 sierpnia. Decyzje  

o zaproszeniu organizacji do II etapu podejmowane są w ciągu ok. 2 tygodni, a decyzje o przyznaniu dotacji 

podejmowane są w ciągu ok. 3 miesięcy od daty złożenia listu intencyjnego. Więcej informacji na stronie: 

http://www.batory.org.pl/demokracja/index.htm. 

 

Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej. Fundacja wspiera 

konkretne przedsięwzięcia (szczególnie organizację konferencji, seminariów) poświęconych tematom: integracji Polski 

z Unią Europejską, transformacji gospodarczej, reform samorządów terytorialnych, stosunków polsko-niemieckich. 

Projekty można realizować w Polsce i w Niemczech. Termin składania wniosków do 30 listopada roku 

poprzedzającego projekt. Źródło oraz szczegóły wiadomości: 

 http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000493/ 

 

Pozostałe informacje 

 

 Więcej informacji na temat innych możliwości pozyskania środków na działania można znaleźć również  

na stronie: http://fundusze.ngo.pl/. 

 Harmonogram konkursów organizowanych w ramach komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki na 2011 r. 

o http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=18150&mId1=3196. 

o http://www.pokl.dwup.pl/konkursy-2011/-harmonogram-ogaszania-konkursow.html. 

 Programy Stypendialne, Staże oraz Granty i Konkursy również dla organizacji pozarządowych: 

http://www.eurodesk.pl/. 

 

Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  

http://www.dfop.org.pl 

 

 

 

 

 

  

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 515, 53-661 

Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl 

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA”, ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 

Wrocław, tel./faks (71) 321 08 71, www.tratwa.org  
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