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DOTACJE, GRANTY I KONKURSY /SIERPIEO 2011
Harmonogram konkursów organizowanych w ramach komponentu regionalnego Program
Operacyjny Kapitał Ludzki na 2011 r.
http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=18150&mId1=3196
http://www.pokl.dwup.pl/konkursy-2011/-harmonogram-ogaszania-konkursow.html
URZĄD MARSZAŁKOWSKI/URZĄD WOJEWÓDZKI
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej usprawniania
społecznego dzieci niepełnosprawnych z elementami fizykoterapii. Celem realizacji zadania jest
wzrost aktywności społecznej dzieci z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im rehabilitacji
społecznej wraz z elementami fizykoterapii oraz tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym. Oferty można składad do 17 sierpnia 2011. Szczegółowe informacje znajdują
się na stronie internetowej urzędu: http://tnij.org/m0gv
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie polityki zdrowotnej i promocji zdrowia w 2011 r. Celem realizacji zadania
jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli klubów sportowych terenu
województwa dolnośląskiego z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Oferty można
składad do dnia 30 sierpnia 2011 r. Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej
urzędu: http://tnij.org/m0g8
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych
z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 r. Termin
składania ofert upływa 30 września 2011 r.
http://www.umwd.dolnyslask.pl/wwzop/konkursy/urzad-marszalkowski/artykul/otwarty-konkursofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-wsparcia-wkladow-wlasnych-organ-1/
GMINA WROCŁAW
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych pn. Edukacja
ekologiczna dzieci i młodzieży. Cel realizacji zadania: 1. Budowanie świadomości ekologicznej oraz
odpowiedzialności dzieci i młodzieży za środowisko przyrodnicze zwłaszcza w zakresie oszczędnego
korzystania z zasobów przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem wody) oraz powstrzymania
globalnego ocieplenia klimatu. 2. Aktywizacja dzieci i młodzieży do wspólnych działao na rzecz
środowiska. Termin składania ofert do dnia 16 sierpnia 2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/msr2
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych pn. Opracowanie
standardów jakości pracy dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w obszarze promocji
zdrowia psychicznego. Cel realizacji zadania: Poprawa jakości życia osób z zaburzeniami
psychogeriatrycznymi i doświadczeniem choroby psychicznej oraz wsparcie dla ich rodzin
i opiekunów. Termin składania ofert do dnia 17 sierpnia 2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/msr6
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Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych pn. Wsparcie dla
Rodzin Polskich ze Wschodu. Cel realizacji zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości przez Polaków mieszkających na Wschodzie. Termin składania
ofert do dnia 26 sierpnia 2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/m0hd
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych pn. Organizacja
i przeprowadzenie Finału Pucharu Świata w Strzelectwie Sportowym na terenie Wrocławia w 2011
roku. Cel realizacji zadania: Organizacja i przeprowadzenie imprezy o wysokiej międzynarodowej
randze sportowej, skierowanej do szerokiej grupy uczestników i widzów. Termin składania ofert
do dnia 26 sierpnia 2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/m0hm
Gmina Wrocław ogłasza z otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych
pn. Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych w obiektach
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Wrocławia – IV EDYCJA. Cel
realizacji zadania: Poprawa wizerunku miasta poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich i remontowych w obiektach zabytkowych, będących własnością bądź w użytkowaniu
wieczystym, trwałym zarządzie, ograniczonym prawie rzeczowym lub stosunku zobowiązaniowym
podmiotów ubiegających się o dotację. Termin składania ofert do dnia 30 sierpnia 2011 roku.
Szczegóły: http://tnij.org/m0hq
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – III edycja.
Cel 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 współdziałania w rozwiązywaniu
ich problemów.
Termin składania ofert do dnia 2 września 2011. Szczegóły: http://tnij.org/m0hk
KONKURSY MINISTERIALNE
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizowanych w 2011
roku zadao z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych
na terenie Polski finansowanych ze środków pochodzących z budżetu paostwa. Dotacja w ramach
ww. konkursu może byd przyznana na dofinansowanie następujących zawodów międzynarodowych,
organizowanych w Polsce:
 mistrzostw świata w kategorii seniorów i seniorek;
 mistrzostw Europy w kategorii seniorów i seniorek;
 uniwersjady;
 młodzieżowych igrzysk olimpijskich (MIO);
 olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (EYOF);
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 innej imprezy międzynarodowej, ważnej dla promocji polskiego sportu.
Oferty będą rozpatrywane sukcesywnie, do wyczerpania środków budżetowych przeznaczonych
na realizację ww. zadao. Szczegóły: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/660221.html oraz
na www.msport.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Szkoła z Pasją”. Celem
konkursu jest wsparcie działao promujących współpracę między szkołami, a ich partnerami:
organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi, organizacjami rodzicielskimi oraz
samorządem terytorialnym. Konkurs odbywa się w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekty konkursowe powinny wykorzystywad
działania, które dążą do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspierają
ich aktywnośd obywatelską. Działania projektowe powinny byd realizowane przy użyciu metod
i narzędzi edukacji pozaformalnej, w tym środków multimedialnych, a także w formie warsztatów,
symulacji, spotkao z ekspertami albo konkursów. Oferty można składad do 18 sierpnia 2011.
Szczegóły: www.men.gov.pl oraz http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/672724.html.
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
obejmującego inicjatywy flagowe Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie współpracy szkół
i organizacji pozarządowych w roku szkolnym 2011/2012. Celem konkursu jest wyłonienie
najkorzystniejszych ofert wnioskodawców, którzy zaplanują oraz wdrożą działania obejmujące
realizację a) IV edycji konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Otwarta Szkoła” w roku szkolnym
2011/2012 promującego współpracę pomiędzy szkołami i organizacjami pozarządowym
na podstawie projektu regulaminu IV edycji Konkursu „Otwarta Szkoła”. b) Konkursu Ministerstwa
Edukacji Narodowej pt. „Samorząd wspierający szkoły z pasją” promującego dobre
praktyki samorządów terytorialnych w zakresie programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi w obszarze edukacji i młodzieży – konkurs ma służyd promocji samorządów, które
w ramach lokalnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi realizują lub wspierają
projekty edukacyjne i młodzieżowe. Wydrukowany formularz oferty należy przesład wraz
z wymaganymi załącznikami do 18 sierpnia 2011 r. godz. 15:00. Szczegóły oraz źródło:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/672718.html
Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania
Wykluczeniu Społecznemu”, ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza instytucje tworzące centra
i kluby integracji społecznej do składania ofert na wsparcie finansowe projektu z zakresu
organizacji i przebiegu przedsięwzięcia o nazwie „Konwent Centrów i Klubów Integracji
Społecznej”. Do konkursu mogą byd zgłaszane oferty przygotowane przez instytucje prowadzące
centra lub kluby integracji społecznej, które dysponują minimum 2-letnim doświadczeniem
w stosowaniu usług pojedyncze instytucje lub oferty wspólne z partnerem (partnerami),
np. z instytutami, przy czym należy wskazad podział zadao do wykonania. Oferty należy przesład
w
terminie
do
19
sierpnia
2011
r.
Szczegóły
oraz
źródło
wiadomości:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/671019.html
Najlepszy projekt promujący region za pomocą produktu tradycyjnego. Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zaprasza do uczestnictwa w III edycji konkursu na najlepszy projekt/ inicjatywę mającą
na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego. Do udziału
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w konkursie mogą zgłaszad się Lokalne Grupy Działania wybrane do realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju. Termin składania zgłoszeo upływa 15 września 2011 r. Szczegóły:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/635354.html
KONKURSY UNIJNE
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest programem stworzonym do zarządzania środkami
finansowymi przeznaczonymi na wsparcie w następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja,
integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, budowa
sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz wdrażanie zasad dobrego
rządzenia. Aktualne terminy naboru wniosków:
http://www.efs.gov.pl/NABORWNIOSKOW/Strony/Naborwnioskow.aspx
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest programem stworzonym do zarządzania
środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie innowacyjności w zakresie produkcji, marketingu
i organizacji. Wsparcie bezpośrednie i systemowe udzielane jest przedsiębiorstwom, instytucjom
otoczenia biznesu, a także jednostkom naukowym, świadczącym usługi mające na celu rozwój
innowacyjności przedsiębiorstw. Aktualne terminy naboru wniosków:
http://www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/Strony/Naborwnioskow.aspx
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) jest programem stworzonym
do zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie w następujących obszarach:
transport, środowisko, energetyka, szkolnictwo wyższe, kultura i zdrowie. Poprzez wspieranie
infrastruktury, z jednoczesnym uwzględnieniem ochrony środowiska i klimatu, a także rozwój
edukacyjno-kulturowy oraz podnoszenie standardów zdrowotnych program ten ma na celu poprawę
atrakcyjności inwestycyjnej kraju i regionów. Aktualne terminy naboru wniosków:
http://www.pois.gov.pl/NABORWNIOSKOW/Strony/Naborwnioskow.aspx
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) jest programem stworzonym
do zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na zrównoważony rozwój terenów wschodniej
Polski w zakresie wzmocnienia konkurencji gospodarczej, upowszechnienia technologii
komunikacyjnych (internet szerokopasmowy), wspierania działalności badawczo-naukowej, poprawy
infrastruktury drogowej (powiązania komunikacyjne województw Polski Wschodniej), rozwoju
turystyki itp. Dotacje mają na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjno-turystycznej pięciu
wschodnich województw kraju: Warmiosko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Świętokrzyskiego
i Podkarpackiego. Beneficjentami mogą byd organy administracji rządowej, jednostki samorządu
terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, a także przedsiębiorcy,
organizacje
pozarządowe
itp.
Aktualne
terminy
naboru
wniosków:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/NaborWnioskow/Strony/Naborwnioskow.aspx
Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) jest programem stworzonym do zarządzania
środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc w realizacji celów Narodowej Strategii Spójności.
Wsparcie dotacyjne obejmuje działania techniczne w zakresie przygotowywania, zarządzania,
wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli funkcjonowania programów operacyjnych, pomocy
w sporządzaniu wniosków dotacyjnych oraz w zakresie informowania i promowania wiedzy na temat
funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. Aktualne terminy naboru wniosków:
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http://www.popt.gov.pl/NaborWnioskow/Strony/Wnioskiodofinansowanie.aspx
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT) zostały stworzone w celu
zarządzania środkami finansowymi, przeznaczonymi na współpracę transgraniczną, transnarodową
i międzyregionalną. Wsparciem z PO EWT objęte mogą byd jedynie projekty, w których uczestniczą
partnerzy z co najmniej dwóch krajów europejskich, korzystający ze wspólnych instytucji
obsługujących, finansujących i wdrażających dany projekt. Aktualne terminy naboru wniosków:
http://www.ewt.gov.pl/NaborWnioskow/Strony/Naborwnioskow.aspx
Regionalne Programy Operacyjne (RPO) są programami stworzonymi do zarządzania środkami
finansowymi przeznaczonymi na wsparcie poszczególnych regionów kraju w takich dziedzinach, jak:
transport, energia, innowacja i przedsiębiorczośd, infrastruktura społeczna, ochrona środowiska,
społeczeostwo informacyjne, rewitalizacja (rozwój regionów), turystyka, kultura, energia oraz
potencjał instytucji i administracji. Celami programów są poprawa konkurencyjności oraz zwiększenie
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województw. RPO jest przystosowany
każdorazowo do potrzeb poszczególnych regionów, dlatego jest skonstruowany inaczej i funkcjonuje
na nieco odmiennych warunkach w każdym województwie. Wojewódzkie jednostki samorządowe
posiadają własne Instytucje Wdrożeniowe zajmujące się obsługą RPO w danym regionie. Aktualne
nabory wniosków (woj. dolnośląskie): http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=3561
PROW jest programem stworzonym do zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi
na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich pod kątem takich kierunków priorytetowych, jak: poprawa
konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, wdrażanie strategii
rozwoju, współpracy i aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Więcej informacji
o programie: http://ec.europa.eu/polska/possibilities_for_funding/programmes/prow/index_pl.htm
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich" (PO RYBY) jest stworzony do zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi
na wsparcie inicjatyw mających na celu zachowanie równowagi pomiędzy zasobami morskimi
i śródlądowymi, a zdolnością połowową polskiej floty rybackiej. Do inicjatyw takich należą m.in.
adaptacja i modernizacja statków, wspieranie hodowli i rybołówstwa śródlądowego, podniesienie
standardów portów i zakładów przetwórstwa rybnego oraz aktywizacja lokalnych społeczności.
Więcej informacji o programie: http://tnij.org/kz7d
Współpraca Transgraniczna Polska - Saksonia 2007 – 2013. Ze środków Unii Europejskiej (UE)
w ramach Programu Operacyjnego mogą byd dofinansowane projekty transgraniczne dotyczące
różnych obszarów życia gospodarczego i społecznego. Nadrzędnym celem udzielania dofinansowania
jest wspieranie zrównoważonego rozwoju saksoosko – polskiego obszaru wsparcia. W szczególności
powinna zostad wzmocniona współpraca w zakresie społeczno-gospodarczym. Nabór wniosków
prowadzony jest w sposób ciągły. Szczegóły pod adresem strony: http://www.snpl.eu/pl/kurzinfo/index.html
Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje wnioski
o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_8_2011
pt. „Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing)
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przez administrację publiczną” w ramach Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego,
Programu Kapitał Ludzki. Projekty składane w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs mogą zakładad
takie działania jak: przygotowanie, przeprowadzanie i upowszechnianie badao, analiz, ekspertyz;
wypracowywanie modeli, procedur, schematów postępowania; organizacja i prowadzenie szkoleo,
konferencji, warsztatów, seminariów; organizowanie kursów i innych procesów edukacyjnych;
opracowanie programów kształcenia; organizowanie procesów konsultacji społecznych; tworzenie
i prowadzenie działao wzmacniających funkcjonowanie zespołów roboczych; wypracowanie planów,
strategii, projektów uchwał; wydawanie publikacji i podręczników; wizyty studyjne. Termin składania
wniosków od 20 czerwca do wyczerpania alokacji. Szczegóły: http://tnij.org/mss5
Program „Europa dla Obywateli”. Harmonogram na rok 2011. Charakterystyczne dla Programu
„Europa dla Obywateli” jest to, że największymi beneficjentami działao realizowanych w ramach
Programu mają byd zwykli obywatele, pochodzący z różnych krajów europejskich. Założeniem
Programu jest gromadzenie Europejczyków i zachęcanie ich do współpracy, dyskusji i refleksji
dotyczących różnorodnych aspektów integracji europejskiej.
Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy: W ramach tego działania organy władz lokalnych
i regionalnych oraz organizacje pozarządowe mogą wnioskowad o dotacje na projekty spotkao
mieszkaoców miast, stymulujące dialog między obywatelami a instytucjami Europy i rozwijające
trwałe relacje między miastami/regionami i ich obywatelami.
Działanie 1 Poddziałanie 1.1: Spotkania mieszkaoców miast
Etap 1 - termin składania wniosków - 1 lutego 2011
Etap 2 - termin składania wniosków - 1 czerwca 2011
Etap 3 - termin składania wniosków - 1 września 2011
Działanie 1 Poddziałanie 1.2: Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich
Etap 1 - termin składania wniosków - 1 lutego 2011
Etap 2 - termin składania wniosków - 1 września 2011
Działanie 1 Poddziałanie 2: Projekty obywatelskie i środki wsparcia
Poddziałanie 2.1 Projekty obywatelskie – termin składania wniosków - 1 czerwca 2011
Poddziałanie 2.2 Środki wsparcia – termin składania wniosków - 1 czerwca 2011
Działanie 2: Aktywne społeczeostwo obywatelskie w Europie: To działanie umożliwia organizacjom
społeczeostwa obywatelskiego pozyskiwanie grantów operacyjnych oraz dotacji na realizację
przedsięwzięd prowadzonych na szczeblu europejskim i angażujących obywateli w debatę publiczną.
Projekty finansowane w ramach tego działania mają wspierad współpracę trzeciego sektora w całej
Europie w celu zapewnienia lepszej reprezentacji interesów obywateli na szczeblu ponadnarodowym.
Działanie 3: Aktywne społeczeostwo obywatelskie w Europie
Poddziałanie 1 i 2: Wsparcie strukturalne dla zespołów ekspertów i organizacji społeczeostwa
obywatelskiego – termin składania wniosków - Nabór ogłaszany na ok. 3 miesiące przed terminem
składania wniosków; prawdopodobnie jesieo 2011
Poddziałanie 3: Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeostwa
obywatelskiego – termin składania wniosków – 1 luty 2011
Działanie 4: Aktywna pamięd europejska: Współfinansowanie realizacji projektów upamiętniających
miejsca, archiwa i ofiary reżimów stalinowskiego i nazistowskiego. Inicjatywy prowadzone w ramach
tego działania powinny umożliwiad spotkania i dyskusje międzypokoleniowe, po to by młodzi
Europejczycy potrafili pielęgnowad pamięd o historii i czerpad z niej naukę na przyszłośd.
Działanie 4 – Aktywna pamięd europejska – termin składania wniosków - 1 czerwca 2011
Szczegóły: http://www.europadlaobywateli.pl/
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Konkurs UE na eko-innowacje. Do 8 września 2011 r. trwa konkurs na projekty z zakresu
eko-innowacji w ramach unijnego programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Propozycje
projektów, na które w ramach zaproszenia do składania wniosków w 2011 r. udostępniono
38 mln euro, powinny dotyczyd obszaru priorytetowego – ochrony zasobów wodnych – a także
recyklingu materiałów, trwałego budownictwa, sektora produkcji napojów i żywności oraz
ekologicznego biznesu. Wymogiem jest wkład projektu w europejską wartośd dodaną. Udział
w konkursie mogą wziąd podmioty posiadające osobowośd prawną, publiczne i prywatne,
zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej i innych krajów Europy. Szczegóły oraz źródło
wiadomości: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/668065.html
Konkurs na wsparcie różnorodności w krajach i terytoriach zamorskich UE. Do 9 września 2011 r.
trwa konkurs UE na wsparcie finansowe dla różnorodności w europejskich krajach i terytoriach
zamorskich w ramach Działania Przygotowawczego "BEST" (Voluntary scheme for Biodiversity and
Ecosystem Services in Territories of the EU Outermost Regions and Overseas Countries and
Territories). O dofinansowanie mogą się ubiegad publiczne i prywatne podmioty: instytucje
badawcze, organizacje pozarządowe itp., zarejestrowane w paostwach członkowskich
UE lub w krajach i terytoriach zamorskich UE. Szczegóły oraz źródło wiadomości:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/668069.html
Konkurs UE: Wspieranie organizacji kulturalnych działających na poziomie europejskim. Komisja
Europejska udostępniła formularze wniosków na nabór 2011 - Wspieranie organizacji kulturalnych
działających na poziomie europejskim (obszar 2 Programu Kultura). Obszar 2 Programu Kultura jest
skierowany do organizacji działających w obszarze kultury na skalę europejską w ogólnym interesie
europejskim lub stanowiących częśd polityki kulturalnej Unii Europejskiej realizujących jej cele.
Granty przyznawane są nie na realizację konkretnych projektów, ale na działalnośd bieżącą
organizacji i mają pozwolid sfinansowad koszty jej funkcjonowania: personel, spotkania wewnętrzne,
podróże, publikacje, czynsz, amortyzację i inne koszty bezpośrednio związane z programem pracy
organizacji. Ostatni dzieo składania wniosków to 15 września 2011! Szczegóły:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/666988.html
Program Jean Monnet – Pierwsze działanie kluczowe. Działalnośd informacyjna i badawcza
w ramach inicjatywy „Zdobywanie wiedzy o UE w szkole”. Inicjatywa „Zdobywanie wiedzy
o UE w szkole” to szczególna odpowiedź Komisji Europejskiej na wniosek Parlamentu Europejskiego,
w którym określono, że program uczenia się przez całe życie „powinien obejmowad środki promujące
edukację obywatelską (nauczanie i uczenie się) w zakresie demokratycznego obywatelstwa
europejskiego, w tym kursy poświęcone Europie i Unii Europejskiej w szkołach średnich w paostwach
członkowskich UE. Celem ogólnym jest przekazanie uczniom i studentom faktów i wiedzy na temat
Unii Europejskiej, jej instytucji i sposobu ich funkcjonowania. Ostateczny termin składania wniosków
upływa 15 września 2011 r., decyduje data stempla pocztowego. Szczegóły oraz źródło wiadomości:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/668084.html
Program Uczenie się przez całe życie. Konkurs: Promowanie integracji Romów poprzez edukację.
Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest: wspieranie projektów współpracy
ponadnarodowej dotyczących opracowywania oraz wdrażania spójnych i kompleksowych działao
o charakterze edukacyjnym lub innych środków polityki w celu zwiększenia liczby uczniów
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pochodzenia romskiego zdobywających wykształcenie w ramach programów kształcenia ogólnego
lub kształcenia i szkolenia zawodowego oraz podniesienia poziomu ich wykształcenia, wspieranie
działao sieci na rzecz upowszechniania najbardziej udanych doświadczeo oraz łączenie
działao edukacyjnych i innych środków polityki w celu ułatwienia społecznej integracji dzieci
i uczniów pochodzenia romskiego. Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 września
2011 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegóły oraz źródło wiadomości:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/668080.html
INNE JEDNOSTKI
Programy Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności. Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskad
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 uzyskad u realizatora danego programu lub też pobrad
ze strony internetowej programu. Zapraszamy do zapoznania się z opisami przedsięwzięd Fundacji,
gdzie znajdziecie Paostwo dane teleadresowe realizatorów. http://www.pafw.pl/.
Fundacja im. Stefana Batorego. Fundusz Kryzysowy w wysokości 100 milionów USD został utworzony
w 2009 roku przez George’a Sorosa, celem jego jest pomoc w łagodzeniu skutków kryzysu
w 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej (w tym w Polsce). Z Funduszu można uzyskad
dofinansowanie na przedsięwzięcia, które przeciwdziałają negatywnym konsekwencjom kryzysu lub
starają się odpowiadad na nowe zagrożenia, jakie niesie ze sobą, szczególnie dla wartości
społeczeostwa otwartego. Wnioski przyjmowane są na bieżąco przez cały rok. Zasady przyznawania
dotacji pod adresem: http://www.batory.org.pl/kryz_zasady.htm
Fundacja BRE Banku - Nasze działania wynikają z troski o otoczenie, w którym żyjemy. Pragniemy
przede wszystkim wspierad działania służące podnoszeniu poziomu wiedzy i edukacji
w społeczeostwie 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 działao
w zakresie
 oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
 przedsięwzięd 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.
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Szczegóły: http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/
Ambasada Królestwa Danii pośredniczy w kontaktach między polskimi i duoskimi ośrodkami
kultury w celu promocji kultury i sztuki duoskiej w Polsce. Ambasada wspiera projekty wymiany
kulturalnej w uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie. Prosimy o przesłanie
do ambasady zarysu projektu wraz z dokładnym kosztorysem i proponowanymi źródłami
finansowania poszczególnych części projektu. Współpracujemy z instytucjami paostwowymi,
organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami itp. Ewentualne podania o dotacje
rozpatrujemy na bieżąco. Kontakt Pracownik działu kultury: Marta Orlikowska (marorl@um.dk)
tel.: 022 565-29-24.
Dotacje z Fundacji Orlen Dar Serca. Działalnośd 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 wziąd udział organizacje pozarządowe i wybrane
placówki non-profit sektora paostwowego. Organizacje mogą otrzymad dotacje na oprogramowanie
komputerowe firmy Microsoft i sprzęt sieciowy Cisco, a także po promocyjnych cenach zakupid
antywirus MKS_vir i oprogramowanie księgowe Lefthand. Warunki uczestnictwa: należy
zarejestrowad się na stronie www.technologie.org.pl i przesład dokumenty rejestracyjne: KRS i statut
organizacji na adres technologie@bdr.org.pl. Więcej informacji na stronie: www.technologie.org.pl.
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Finansowe i merytoryczne wsparcie wymian.
Są Paostwo nauczycielami, którzy mają szkołę partnerską w Berlinie i chcą z uczniami niemieckimi
zrobid wspólne przedstawienie teatralne? A może klub sportowy nawiązał przyjaźo z drużyną z Polski
i teraz młodzi piłkarze planują ją odwiedzid, zorganizowad wspólne treningi i rozegrad turniej? Albo
marzy się Paostwu zaangażowanie młodzieży we wspólny polsko-niemiecki projekt ekologiczny?
PNWM jako taka nie organizuje spotkao młodzieży, ale umożliwia ich realizację. Wiele spotkao
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 załączyd ponadto: szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby
uczestników i adresatów oraz rodzaju pożytku publicznego, jaki ma przynieśd 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
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Polsko-Niemiecki Funduszu Co-Developmentowy. Twórcy z Polski i z Niemiec mogą składad wnioski
o dofinansowanie rozwoju projektów filmowych w ramach Polsko-Niemieckiego Funduszu
Co-Developmentowego, utworzonego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Medienboard BerlinBrandenburg GmbH i Mitteldeutsche Medienfoerderung GmbH. Fundusz Co-Developmentowy
umożliwia polskim i niemieckim koproducentom podjęcie współpracy już w fazie rozwoju projektu.
Formularz zgłoszeniowy oraz zasady przyznawania dofinansowania znajdują się na stronach
partnerów
Polsko-Niemieckiego
Funduszu
Co
Developmentowego:
www.pisf.pl,
www.medienboard.de oraz www.mdm-online.de.
Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe. Europejska
Fundacja Młodzieży (EYF) została powołana przez Radę Europy w celu udzielania wsparcia
finansowego europejskim działaniom młodzieżowym. EYF udziela wsparcia finansowego
następującym rodzajom działao realizowanych przez młodzieżowe organizacje pozarządowe (NGO),
ich sieci lub inne NGO działające na polu zagadnieo dotyczących młodzieży zbliżonych do polityki
i działao 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 działao kulturalnych,
edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;
 studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnieo związanych z młodzieżą.
Terminy składania wniosków oraz zasady jakie należy spełnid znaleźd można pod adresem:
http://www.coe.int/t/dg4/youth/default_en.asp.
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs dotacyjny dla
spółdzielni socjalnych z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego i śląskiego
pn. "Innowacyjny Spółdzielca" finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków własnych
Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Konkurs ma na celu zwiększenie
aktywności i konkurencyjności istniejących spółdzielni socjalnych z tych województw poprzez
przyznanie dotacji finansowych spółdzielniom socjalnym na rzecz realizacji projektów
przyczyniających się do: rozwoju współpracy międzysektorowej oraz rozwoju i/lub wprowadzania
nowych produktów. Projekty w ww. obszarach mogą byd realizowane tylko w ramach działalności
statutowej odpłatnej spółdzielni socjalnych i powinny dotyczyd przynajmniej jednego z 33 pkt.
z artykułu 4 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Spółdzielnie socjalne nie mogą realizowad projektów w ww. obszarach w ramach prowadzonej przez
nie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje: Anna Rymarowicz, tel. 74 665 33 66(67),
kom. 665689314, e-mail: anna.rymarowicz@fres.org.pl.
Wsparcie dla młodych odkrywców. Organizacje non profit, które działają na rzecz popularyzacji
aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, zyskują nową szansę na wsparcie w ramach
ogólnoeuropejskiej inicjatywy The North Face Explore Fund. Od maja do sierpnia 2011 roku
na stronie www.explorefund.eu można zgłaszad projekty i programy, których głównym celem jest
popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywnego, bliskiego naturze i zdrowego stylu życia.
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Na wsparcie w wysokości do 2500 euro przyznawane w ramach The North Face Explore Fund mogą
liczyd organizacje, których inicjatywy będą łączyd cele edukacji w zakresie zdrowia i dbałości
o środowisko naturalne z zachęcaniem młodych ludzi do aktywności fizycznej. Mile widziane będą
także projekty, które poza młodymi odkrywcami angażują społeczności lokalne. Więcej informacji na
temat wymagao dotyczących zgłoszeo znaleźd można na stronie http://explorefund.eu. Źródło:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/666280.html
Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza fundacje oraz organizacje
pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadao z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Konkurs przeprowadzany jest
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Oferty realizacji projektu mogą byd składane do 18 sierpnia 2011 roku. Za datę
złożenia oferty uważa się datę wpływu tej oferty do Biura PFRON. Szczegóły oraz źródło:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/672895.html
Fundacja im. Stefana Batorego. Demokracja w Działaniu. Celem programu jest zwiększenie udziału
obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw
obywatelskiej odpowiedzialności za jakośd polskiej demokracji. Wspierane będą działania dotyczące
następujących zagadnieo:
 Polityki – przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązao, służących modernizacji
różnych obszarów życia społeczno-politycznego.
 Partycypacja – włączanie obywateli w procesy podejmowania decyzji dotyczących
np. ich dzielnicy, gminy lub miasta.
 Nadzór (dawniej: Działania Strażnicze) – nadzorowanie funkcjonowania instytucji publicznych
i przestrzegania przez nie reguł dobrego rządzenia.
 Tolerancja – przeciwdziałanie dyskryminacji grup mniejszościowych i zmiana niechętnego
nastawienia wobec nich.
Termin składania listów intencyjnych do 31 sierpnia 2011 rok. Szczegóły:
http://www.batory.org.pl/demokracja/index.htm
Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk
ogłasza rozpoczęcie naboru Wniosków o dofinansowanie projektów "małych" w ramach Funduszu
dla Organizacji Pozarządowych. Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
to wspieranie rozwoju społeczeostwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele –
świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego
oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy
ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych
ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Nabór
wniosków będzie trwał do 31 sierpnia 2011. Szczegóły oraz źródło wiadomości:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/667441.html
Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę
krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy
Wyszehradzkiej oraz integrację tych paostw z Unią Europejską. Dofinansowane działania:
 współpraca kulturalna (n.p. festiwale , publikacje)
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współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje, publikacje, badania)
edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie)
wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
współpraca transgraniczna (n.p. projekty dwóch paostw, które znajdują się na granicy,
w odleglości 50 km od granicy)
 promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi)
Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Budżet projektu nie może obejmowad okresu dłuższego niż sześd miesięcy. Terminy składania
wniosków:
1
września
2011
r.;
1
grudnia
2011
r.
Więcej
informacji:
http://www.visegradfund.org/grants.html; http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000866
Program Wschód Wschód i Think Thank Fund Open Society Foundations ogłaszają konkurs
grantowy dla think thanków na wsparcie dwustronnych projektów partnerskich między Europą
Środkową i Wschodnią (byłymi krajami ZSRR) a Południowo-Wschodnią Azją oraz między Europą
Środkową i Wschodnią (byłymi krajami ZSRR) a Ameryką Łacioską. Termin przyjmowania listów
intencyjnych
upływa
30
września
2011.
Szczegóły
oraz
źródło
wiadomości:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/668867.html
Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju
lokalnego. W ramach Programu Fundacja Kronenberga udziela dofinansowao instytucjom non-profit
na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
I. EDUKACJA
 Innowacje w edukacji
 Edukacja ekonomiczna
 Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 Twórczośd artystyczna dzieci i młodzież
II. ROZWÓJ LOKALNY
 Priorytety opieki zdrowotnej
 Polityka społeczna
 Nauka przedsiębiorczości
O dotacje mogą wnioskowad fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki
samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Organizacja składająca wniosek
musi posiadad własne konto bankowe. Najbliższe terminy składania wniosków są następujące.
Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie
przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składad
w następujących terminach:
 do 28 lutego 2011 (udostępnienie systemu od 1 lutego 2011) - decyzja 13 maja 2011
 do 30 września 2011 (udostępnienie systemu od 1 września 2011) - decyzja 25 listopada
2011
Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym
niż jedno województwo można składad do 30 maja 2011 (udostępnienie systemu od 4 maja 2011) decyzja 15 lipca 2011 r. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm
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Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu
„Równad Szanse 2011” Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności. Celem projektów realizowanych
w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości. O dotacje
do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.
i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 r. mogą ubiegad się organizacje pozarządowe, gminne domy
kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyd organizację
pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkaoców. Termin składania wniosków
upływa 11 października 2011 r. Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu
Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl. Źródło:
http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/673078.html
Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykaoskiej Fundacji
Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Poprzez konkursy
grantowe Program wspiera projekty służące dzieleniu się ze społeczeostwami krajów Europy
Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Środkowej polskimi prodemokratycznymi
doświadczeniami we wprowadzaniu zmian systemowych, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego
paostwa prawa i społeczeostwa obywatelskiego. Termin składania wniosków w edycji jesiennej
upływa 14 października 2011 r. Szczegóły: http://www.rita.edudemo.org.pl/konkurs-grantowy2010.html
Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalnośd w zakresie edukacji politycznej.
Dofinansowane działania: integracji Polski z Unią Europejską, transformacji gospodarczej, reform
samorządów terytorialnych, stosunków polsko-niemieckich. Projekty można realizowad w Polsce
i w Niemczech. Dotacje nie będą przyznawane na bliżej niesprecyzowaną działalnośd, infrastrukturę
biura, cele charytatywne. Termin składania wniosków: do 30 listopada roku poprzedzającego
projekt. Szczegóły: http://tnij.org/kkxc.
Mama Cash. Wsparcie dla ambitnych organizacji feministycznych i organizacji walczących o prawa
kobiet oraz inicjatyw podejmowanych przez kobiety na rzecz kobiet i dziewcząt. (język angielski).
Termin: 31 grudnia 2011 r. http://www.mamacash.org/
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
http://www.dfop.org.pl
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