Milicz, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Lubin, Zgorzelec, Głogów,
Żmigród, Lubań, Kłodzko, Bolesławiec, Góra, Ząbkowice, Wołów,
Oleśnica i Oława

Dotacje, Granty i Konkursy 1/Luty
Gmina Wrocław
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Wspieranie działalności
ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji w 2012 roku – II edycja. Celem realizacji zadania
publicznego jest: zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do porad obywatelskich; prowadzenie mediacji
oraz propagowanie ich jako sposobu rozwiązywania konfliktów. Zakres działania powinien dotyczyć w szczególności:
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; działań wspomagających rozwój
demokracji. Termin składania ofert do dnia 29 lutego 2012 roku. Źródło: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Upamiętnianie historii
wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych 2012 II edycja. Celem zadania jest edukacja społeczna
i historyczna, podtrzymywanie tradycji narodowej i obywatelskiej, budowanie tożsamości mieszkańców Wrocławia
oraz popularyzowanie wiedzy o mniej znanej historii Polski i miasta Wrocławia z czasów II wojny światowej oraz
okresu powojennego. Termin składania ofert do dnia 8 marca 2012 roku. Źródło: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Edukacja alternatywna dzieci
i młodzieży. Cel realizacji zadania: 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez popularyzację
osiągnięć nauki/kultury/wolontariatu. 2. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności, rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień dzieci i młodzieży. Termin składania ofert do dnia 13 marca 2012 roku. Źródło: http://bip.um.wroc.pl/.

Urząd Marszałkowski
Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje dwa spotkania informacyjne
dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
konkursu I/9.1.2/B/12 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Spotkania odbędą się 5 marca br. (pn) we Wrocławiu (Hotel
Orbis,ul. Powstańców Śląskich 7) oraz 8 marca br. (czw) w Legnicy (Hotel Restauracja Książęcy,
ul. Dworcowa 9). Podczas spotkania omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:
 przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów (Instrukcja wypełniania
wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL po zmianie Generatora Wniosków Aplikacyjnych, Wytycznie
kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Zasady finansowania PO KL),
 Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy
aplikowaniu o środki z EFS.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
dostępnego w zakładce Szkolenia i konferencje (www.efs.dolnyslask.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dni 29
lutego br. - spotkanie we Wrocławiu i 5 marca br. – spotkanie w Legnicy. Szczegóły oraz więcej informacji:
www.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 Spraw Wewnętrznych ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: "Prowadzenie
telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci - 116000". Zadanie dotyczy:
 prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci - 116000,
dostępnego 7 dni w tygodniu,
 prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski
dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci,
 rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci,
w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami.
Zadanie to ma na celu prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, udzielenie mu oraz członkom jego
rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Bardzo ważne jest wypracowanie w tym celu skutecznych
metod i form współpracy z Policją. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na realizację ww. zadania przewiduje kwotę
w wysokości 200.000 zł. Oferty należy składać do 14 marca 2012 r. Źródło wiadomości oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/753103.html.
Konkurs na realizację zadania "Edukacja globalna 2012". Minister Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministrem
Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na realizację zadania: „Edukacja
globalna 2012”. Celem zadania jest: wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań w dziedzinie edukacji
globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego. Celem zadania jest w szczególności: wyłonienie najlepszych
projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne
i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne. Termin składania wniosków
do dnia 21 marca 2012 r. Szczegóły:
http://www.msz.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadania,Edukacja,globalna,2012,48778.html
Konkurs MEN: Projekty na rzecz uchodźców oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Konkurs pn.: „Wspieranie
inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodźców oraz mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających
w Polsce, służących kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego”. Celem
konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty na rzecz uchodźców lub
mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających w Polsce, służące kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju
pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego. Priorytetowo traktowane będą projekty wspierające rozwój nowych
form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz adaptacji szkolnej dzieci sześcioletnich, należących
do mniejszości narodowych/etnicznych oraz dzieci uchodźców. Oferty należy składać do 26 marca 2012 r. Źródło
wiadomości oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/752096.html.
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kurs na realizację zadania publicznego: „Międzynarodowa wymiana
młodzieży”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty z zakresu
międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży z Izraelem, Rosją, krajami Partnerstwa Wschodniego lub
Koreą. Beneficjentami konkursu jest młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Termin składania wniosków
upływa 30 marca 2012 r. Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/753895.html.
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2012. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan
Zdrojewski ogłosił Programy na rok 2012. Rodzaje programów:

Wydarzenia artystyczne:
 Muzyka
 Teatr i taniec
 Sztuki wizualne
 Film
 Promocja kultury polskiej za granicą
Kolekcje:
 Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
 Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
Promocja literatury i czytelnictwa:
 Literatura
 Promocja czytelnictwa
 Czasopisma
Edukacja kulturalna i diagnoza kultury:
 Edukacja kulturalna
 Edukacja artystyczna
 Obserwatorium kultury
Dziedzictwo kulturowe:
 Ochrona zabytków
 Wspieranie działań muzealnych
 Kultura ludowa
 Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
 Ochrona zabytków archeologicznych
Rozwój infrastruktury kultury:
 Infrastruktura kultury
 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
 Infrastruktura domów kultury
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
UWAGA! We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.
Elektroniczne formularze na rok 2012 w systemie EBOI będą aktywne od 17 października 2011. Jednocześnie
zwracamy uwagę, iż w naborze 2012 obowiązuje nowa, uproszczona procedura składania aplikacji. Terminy składania
wniosków: I nabór - do 30 listopada 2011 roku, II nabór - do 31 marca 2012 roku - nabór w tym terminie odbędzie się,
o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze. Źródło wiadomości:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/687496.html
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia
zawodowego i rodzinnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Typy działań: 1. Wdrażanie
i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:
 wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
 wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.
2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjnopromocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji,
identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze
równego dostępu do zatrudnienia. Grupę docelową projektów składanych w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs
stanowić mogą: osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci,
pracodawcy. Wnioski będą przyjmowane od 20 lutego do 17 kwietnia 2012 r. Więcej informacji:
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art617,konkurs-zamkniety-nr-dwf_1-5_1_2012-pt-wspieranie-rozwiazanna-rzecz-godzenia-zycia-zawodowego-i-rodzinnego.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 społecznogospodarczym. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Szczegóły pod adresem strony: http://www.snpl.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:
 Indywidualne Wyjazdy Uczniów w ramach Comeniusa – 1 grudnia 2011 r.
 Doskonalenie zawodowe w ramach Comeniusa i Grundtviga – pierwszy termin 16 stycznia 2012 r., kolejne
terminy: 30 kwietnia 2012 r., 17 września 2012 r.
 Praktyki w ramach programu Comenius - 31 stycznia 2012 r.
 Projekty wielostronne, sieci i środki towarzyszące w ramach Comeniusa, Erasmusa, Leonardo da Vinci,
Grundtviga - 2 lutego 2012 r.
 Wielostronne projekty w dziedzinie transferu innowacji w ramach Leonardo da Vinci - 2 lutego 2012 r.
 Mobilność (w tym świadectwo mobilności Leonardo Da Vinci – the Leonardo da Vinci mobility certificate) oraz
Intensywne kursy językowe (EILC) Erasmusa - 3 lutego 2012 r.
 Program Jean Monnet - 15 lutego 2012 r.
 Partnerstwa w ramach Comeniusa, Leonardo da Vinci, Grundtviga, Partnerstwa Comenius Regio w ramach
Comeniusa, Warsztaty w ramach Grundtviga - 21 lutego 2012 r.
 Programy intensywne (IP), mobilność studentów chcących studiować lub odbywać praktyki za granicą
w ramach programu Erasmus (w tym zaświadczenie dla konsorcjów dotyczące organizowania staży w ramach
programu Erasmus – Erasmus consortium placement certificate) oraz mobilność pracowników uczelni
w ramach programu Erasmus (działalność dydaktyczna i szkolenie pracowników) - 9 marca 2012 r.
 Praktyki, projekty w ramach wolontariatu seniorów Grundtviga - 30 marca 2012 r.
 Program międzysektorowy: Działanie kluczowe 1 – wizyty studyjne. Pierwszy nieprzekraczalny termin
30 marca 2012 r., drugi termin 12 października 2012 r.
 Program międzysektorowy: wszystkie pozostałe działania 1 marca 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.
Program DAPHNE III. Cel programu to ochrona dzieci, młodzieży i kobiet przed przemocą oraz osiągnięcie wysokiego
poziomu ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej. Szczegółowe cele programu to zapobieganie i zwalczanie
przemocy we wszystkich formach, w sferze publicznej i prywatnej, wobec dzieci, młodzieży i kobiet, oraz zwalczanie
handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego poprzez podejmowanie środków profilaktycznych oraz zapewnianie
wsparcia ofiarom i grupom ryzyka. Terminy składania wniosków do 29 marca 2012 r. Źródło wiadomości oraz
szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/754634.html.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia)
dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim ogłosił następujące konkursy:

- konkurs zamknięty nr II/7.2.2/A/12 na projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- konkurs zamknięty nr II/7.2.2/C/12 na projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Termin składania ofert do 30 marca 2012 r. Dokumentacja konkursowa i wszelkie informacje na temat naboru
wniosków dostępne są na stronie internetowej DWUP – Instytucji Wdrażającej: www.pokl.dwup.pl. Źródło:
www.efs.dolnyslask.pl.
Konkurs w PO IiŚ: ochrona siedlisk przyrodniczych. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (Instytucja
Wdrażająca dla Priorytetu V) ogłosiło termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko: Ochrona gatunków i siedlisk in situ. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty, w których
główny zakres prac dotyczy ochrony czynnej (in-situ), przez co należy rozumieć konkretne działania w terenie mające
na celu poprawę stanu ochrony gatunku lub siedliska na danym obszarze. Do puli działań zalicza się także
inwentaryzację, planowanie i przygotowanie do działań ochronnych, zakup sprzętu, budowę lub rozbudowę
infrastruktury. 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 16 kwietnia 2012 r. Źródło wiadomości oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/752729.html.
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.
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,
 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

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;
 studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnień związanych z młodzieżą.
Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000094.
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 - Making collaboration work - granty dla organizacji
kulturalnych. W ramach tego działania wspierane są projekty współpracy organizacji kulturalnych. Projekty będą
oceniane pod kątem charakteru współpracy oraz wartości dodanej, jaką wnoszą w dziedzinę współpracy kulturalnej
w Europie. Wstępne projekty powinny być przedłożone na piśmie, a ich objętość nie może przekraczać dwóch stron.
Wnioskodawcy, których projekty zostaną wybrane, będą poproszeni o przedstawienie rozbudowanej wersji wniosku.
Granty przeznaczone są tylko dla organizacji kulturalnych. Średnia wysokość dotacji wyniesie od 10 do 30 tys. euro.
Maksymalna kwota dofinansowania nie przekroczy 80 proc. kosztów całkowitych projektu. Termin składania
wniosków: 1 marca 2012 (aplikacje będą przyjmowane od połowy stycznia 2012). Źródło oraz szczegóły:
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000790.
Konkurs "Global Junior Challenge”. W konkursie Fundacji "Mondo Digitale", w którym nagradzane są najbardziej
innowacyjne projekty wykorzystujące nowoczesne technologie teleinformatyczne (ICT) w dziedzinie edukacji
i szkolenia młodzieży oraz na rzecz solidarności i współpracy międzynarodowej osób młodych. Konkurs “Global Junior
Challenge” nagradza projekty ze wszystkich dziedzin edukacji młodzieży, nie tylko te skierowane do szkół. Nie istnieją
żadne ograniczenia geograficzne lub odnoszące się do skali projektu, konkurs przeznaczony jest dla wszystkich
(od stron internetowych przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych do ogólnoświatowych projektów
wykorzystujących najnowocześniejsze technologie w szkoleniu on-line). Termin zgłoszeń: 15 marca 2012 r. Źródło
wiadomości oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/754629.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
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.

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

Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
http://www.dfop.org.pl
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