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DOTACJE, GRANTY I KONKURSY /GRUDZIEŃ
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
GMINA WROCŁAW
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. ORGANIZACJA
I PROWADZENIE PROJEKTU KULTURALNEGO W 2012 ROKU w jednym z zakresów: projekt
muzyczny, projekt plastyczny, projekt teatralny, projekt interdyscyplinarny. Celem zadania jest
realizacja koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, przeglądów, konkursów, festiwali, wydarzeń
muzycznych, teatralnych, plastycznych, filmowych, fotograficznych, video art oraz innych zdarzeń
kulturalnych w tym m. in. imprez plenerowych łączących w sobie rożne obszary kultury,
warsztatów, spotkań rocznicowych, prezentacji, przeglądów, realizowanych na terenie Gminy
Wrocław – wspomaganie lokalnych inicjatyw kulturalnych, – kreowanie Wrocławia jako ważnego
ośrodka życia muzycznego, teatralnego, artystycznego. Termin składania ofert do dnia 9 grudnia
2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. REALIZACJA PROGRAMU PROMOCJI
ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ WSPARCIA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM CHOROBY PSYCHICZNEJ I
ZABURZENIAMI PSYCHOGERIATRYCZNYMI. Celem realizacji zadania jest: 1) upowszechnianie
wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego oraz postaw i zachowań sprzyjających promocji zdrowia
psychicznego. 2) Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu
psychicznemu, szczególnie u osób z grup wysokiego ryzyka. 3) Przeciwdziałanie kryzysom
psychicznym u osób z zaburzeniami psychogeriatrycznymi oraz doświadczeniem choroby
psychicznej. 4) Poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychogeriatrycznymi i doświadczeniem
choroby psychicznej oraz wsparcie dla ich rodzin/opiekunów. 5) Zwiększenie integracji społecznej
z osobami, u których występują zaburzenia psychiczne oraz z doświadczeniem choroby psychicznej.
6) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Termin
składania ofert do dnia: 9 grudnia 2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s.
Otwarty konkurs ofert pn. Prowadzenie poradnictwa dla osób zagrożonych zakażeniem i
zakażonych HIV oraz udzielanie wsparcia osobom chorym na AIDS, ich rodzinom i opiekunom.
Celem realizacji zadania jest 1) podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości zdrowotnej
mieszkańców Wrocławia w zakresie zagrożeń zdrowotnych i społecznych wynikających z
ryzykownych zachowań. 2) Pomoc osobom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS, ich
rodzinom oraz opiekunom, poprzez zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego oraz
udzielanie wsparcia psychicznego
Termin składania ofert do dnia 13 grudnia 2011 roku do godz. 12:00. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. Realizowanie programu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych
wśród osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków. Celem realizacji zadania
jest: Ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków używania narkotyków przez
osoby eksperymentujące i uzależnione poprzez realizację programów terapii ulicznej, programów
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klubowych oraz programów niskoprogowych. Termin składania ofert: do dnia 13 grudnia 2011
roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. Prowadzenie edukacji, poradnictwa, działań środowiskowych oraz
terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin. Celem realizacji zadania jest:
1) Ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków używania narkotyków przez
osoby uzależnione i eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi. 2) Pomoc osobom
zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom, poprzez zapewnienie dostępu do
informacji, poradnictwa specjalistycznego oraz rożnych form terapii. Termin składania ofert: do
dnia 13 grudnia 2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
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. Celem
realizacji zadania jest: 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, wskazanych przez Gminę Wrocław. Termin składania
ofert do dnia 19.12.2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Poprawa jakości opieki nad dziećmi w
terminalnym okresie choroby, przebywającymi w środowisku domowym na terenie miasta
Wrocławia. Celem realizacji zadania jest: Celem realizacji zadania jest poprawa jakości opieki
pielęgniarskiej nad dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi poprzez usprawnianie w zakresie
samoobsługi, utrzymania sprawności ruchowej oraz udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom
oraz rodzicom/opiekunom w okresie trwania choroby dziecka i po jego stracie. Termin składania
ofert do dnia 22.12.2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s.
Otwarty konkurs ofert pn. Upamiętnianie historii wrocławskich kombatantów i osób
represjonowanych 2012. Celem realizacji 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 grudnia 2011 roku.
Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. PROGRAM WSPIERANIA REPATRIANTÓW. Celem realizacji zadania jest
umożliwienie repatriantom dostosowania się do nowych warunków życiowych oraz zapobieganie
izolacji społecznej; monitorowanie sytuacji życiowej repatriantów mieszkających we Wrocławiu,
zwłaszcza w zakresie aktywności zawodowej oraz możliwości do samodzielnego utrzymania.
Termin składania ofert do dnia 8 grudnia 2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
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Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie świetlic środowiskowych
dla dzieci i młodzieży. Celem realizacji zadania jest wspieranie rodziców i opiekunów
w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz pomoc w zorganizowaniu opieki dla dzieci i młodzieży w
czasie wolnym od zajęć szkolnych. Termin składania ofert do dnia 8 grudnia 2011 roku. Szczegóły:
http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. POMOC PSYCHOSPOŁECZNA
I PRAWNA OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE. Celem realizacji zadania jest
zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Wrocławia działań dotyczących przeciwdziałania
przemocy oraz udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, poprzez: 1.
Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców Wrocławia dotyczącej
przemocy w rodzinie. 2. Udzielanie informacji o miejscach pomocy terapeutycznej i prawnej dla
ofiar przemocy oraz terapii dla sprawców przemocy. 3. Prowadzenie działań diagnostycznych
i interwencyjnych oraz świadczenie pomocy specjalistycznej, dzieciom i osobom dorosłym
doświadczającym przemocy domowej, znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Termin składania
ofert do dnia 9 grudnia 2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. PROWADZENIE TELEFONU ZAUFANIA
DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY ORAZ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ. Celem realizacji
zadania jest zapewnienie telefonicznej pomocy psychologicznej w dni wolne od pracy dzieciom
i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się w sytuacji
kryzysowej. Termin składania ofert do dnia 9 grudnia 2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. REALIZACJA PROGRAMÓW
PROMUJĄCYCH ABSTYNENCJĘ I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ POPRZEZ WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI
KLUBÓW ABSTYNENTA. Celem realizacji zadania jest upowszechnianie wśród mieszkańców
Wrocławia zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów poprzez promowanie abstynencji oraz
wspieranie życia w trzeźwości, w ramach działalności organizacji trzeźwościowych. Termin
składania ofert do dnia 9 grudnia 2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. PROWADZENIE KLUBÓW ŚRODOWISKOWYCH W CELU
ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY. Celem realizacji zadania jest
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży mieszkającej lub uczącej się we Wrocławiu w
formie realizacji zajęć merytorycznych; umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania
zainteresowań, kreatywności, uczenia się właściwego reagowania w sytuacjach trudnych;
umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Termin
składania ofert do dnia 13 grudnia 2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. Organizacja i nadzór nad wykonywaniem prac na cele społeczne oraz
pracy społecznie użytecznej. Celem realizacji zadania jest zapewnienie osobom skazanym na karę
ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz
realizującym prace społecznie użyteczne orzeczone w zamian nieściągalnej grzywny możliwości
odbycia zasądzonej kary. Termin składania ofert do dnia 13 grudnia 2011 roku. Szczegóły:
http://tnij.org/ny6s
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Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SENIORA W
2012 ROKU. Celem realizacji zadania jest rozwijanie i propagowanie różnych form twórczej
działalności seniorów, integrowanie i aktywizowanie osób starszych na rzecz społeczności lokalnych
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Termin składania ofert do dnia 15 grudnia 2011
roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz
wrocławskich mediacji w 2012 roku. Celem realizacji zadania 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 16 grudnia 2011 roku.
Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. Program na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu
2012. Celem realizacji zadania jest wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych
zamieszkujących we Wrocławiu w zakresie zachowania tożsamości, kultury, języka i tradycji oraz
promowanie wielokulturowości Miasta. Termin składania ofert do dnia 21 grudnia 2011 roku.
Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Zapewnienie Opieki Zwierzętom
Bezdomnym na terenie Gminy Wrocław. Celem realizacji zadania jest zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Wrocław, tj. tym, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod
której opieką trwale dotąd pozostawały, a także upowszechnianie idei ochrony zwierząt i
zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia w zakresie ochrony przed zwierzętami
bezdomnymi. Termin składania ofert do dnia 8 grudnia 2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. ORGANIZACJA I KOORDYNACJA PRZYGOTOWANIA BAZY NOCLEGOWEJ
DLA KIBICÓW ORAZ UEFA FAMILY NA POTRZEBY FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY
W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012™. Celem realizacji zadania jest organizacja, koordynacja i stałe
monitorowanie stanu bazy noclegowej na terenie Miasta Wrocławia i Województwa
Dolnośląskiego na potrzeby Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ do przyjęcia
gości – uczestników i kibiców z kraju i z zagranicy. Termin składania ofert do dnia 08.12.2011 roku.
Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. PROGRAM BASKETMANIA W 2012 ROKU. Celem realizacji zadania jest
kontynuacja jednolitego systemu szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce we wrocławskich
szkołach podstawowych i gimnazjalnych; podniesienie poziomu wyszkolenia w koszykówce dzieci i
młodzieży umożliwiające przejście do grup o wyższym poziomie sportowym. Termin składania ofert
do dnia 08.12.2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. MIEDZYNARODOWY TURNIEJ SZERMIERCZY DLA DZIECI DO LAT 15 W
2012 ROKU. Celem realizacji zadania jest Wzbogacenie oferty sportowej Wrocławia poprzez
imprezy sportowe skierowane do szerokiej grupy uczestników i widzów. Termin składania ofert do
dnia 08.12.2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
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Otwarty konkurs ofert pn. PROJEKT „KIBICE RAZEM” W 2012 ROKU. Celem realizacji zadania jest
kontynuacja realizacji projektu „Kibice Razem” na terenie Wrocławia, zminimalizowanie zachowań
agresywnych, a także przekonań o charakterze rasistowskim wśród niektórych polskich kibiców
piłkarskich za pomocą długoterminowej pracy edukacyjno pedagogicznej polegającej na
bezpośrednim i codziennym kontakcie z grupą docelową; wspieranie pozytywnych wzorców
kibicowania, a także tendencji zmierzających do demokratyzacji środowiska kibiców, jego
upodmiotowienia i wyzwolenia z dominacji grup o charakterze chuligańskim. Termin składania
ofert do dnia 08.12.2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs pn. PROGRAM MŁODZIEŻOWYCH CENTRÓW SPORTU W 2012 ROKU. Celem
realizacji zadania jest wsparcie procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w
dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki; podniesienie poziomu wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników w ogólnopolskiej
punktacji ministerstwa. Termin składania ofert do dnia
08.12.2011 roku. Szczegóły:
http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. PROGRAM FOOTBALLMANIA W 2012 ROKU. Celem realizacji zadania
jest wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej mężczyzn; podniesienie poziomu
wyszkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej mężczyzn umożliwiające przejście do grup o wyższym
poziomie sportowym. Termin składania ofert do dnia
08.12.2011 roku. Szczegóły:
http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. WROCŁAW KOCHA KOSZYKÓWKĘ. Celem realizacji zadania jest
wsparcie procesu szkolenia dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w koszykówce; wzbogacenie oferty sportowej poprzez zawody, rozgrywki i
imprezy w koszykówce skierowane do szerokiej grupy odbiorców w różnych grupach wiekowych;
doskonalenie szkolenia w koszykówce poprzez zgrupowania i obozy dla dzieci i młodzieży z
udziałem znanych koszykarzy; szkolenia kadry pedagogiczno-instruktorsko-trenerskiej w zakresie
koszykówki dzieci i młodzieży; zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii
(zimowe, świąteczne, letnie) poprzez propagowanie koszykówki. Termin składania ofert do dnia
08.12.2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. PROGRAM SPORTOWYCH GRUP SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W
2012 ROKU. Celem realizacji zadania jest szkolenie dzieci i młodzieży w rożnych dyscyplinach
sportowych; podniesienie poziomu wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników umożliwiających
przejście do grup o wyższym poziomie sportowym. Termin składania ofert do dnia 08.12.2011
roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarte konkursy ofert pn. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce,
pływaniu i lekkoatletyce w 2012 roku. Celem realizacji zadania jest kontynuacja szkolenia dzieci i
młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce, pływaniu i lekkoatletyce; podniesienie poziomu
wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników umożliwiających przejście do grup o wyższym poziomie
sportowym. Termin składania ofert do dnia 08.12.2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
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Otwarty konkurs ofert pn. PROGRAM TRENER OSIEDLOWY W LATACH 2012-2014. Celem realizacji
zadania jest kontynuacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży spędzających
czas wolny na osiedlowych i szkolnych boiskach oraz terenach zielonych we Wrocławiu. Termin
składania ofert do dnia 08.12.2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s.
Otwarty konkurs ofert pn. ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY LUB ZAJĘCIA I IMPREZY
SPORTOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2012 ROKU. Celem realizacji zadania jest
zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych w godzinach
pozalekcyjnych w różnych dyscyplinach sportowych;
zagospodarowanie czasu osób
niepełnosprawnych w formie zajęć i imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportowych.
Termin składania ofert do dnia 08.12.2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. PROWADZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEJ LINII TRAMWAJOWEJ WE
WROCŁAWIU. Celem realizacji zadania jest wzbogacenie oferty turystycznej Wrocławia;
wzbogacenie infrastruktury technicznej poprzez wprowadzenie dodatkowego środka transportu;
ochrona zabytkowego taboru komunikacji miejskiej. Termin składania ofert do dnia 08.12.2011
roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. 20. OTWARTE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA. Celem realizacji zadania
jest wzbogacenie oferty sportowej Wrocławia poprzez imprezy sportowe skierowane do szerokiej
grupy uczestników i widzów w różnych grupach wiekowych. Termin składania ofert do dnia
09.12.2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s
Otwarty konkurs ofert pn. CAŁOROCZNY SYSTEM IMPREZ SPORTOWYCH W 2012 ROKU. Celem
realizacji zadania jest Wzbogacenie szkolnej oferty sportowej Wrocławia poprzez imprezy sportowe
skierowane do szerokiej grupy uczestników i widzów w różnych grupach wiekowych. Termin
składania ofert do dnia 09.12.2011 roku. Szczegóły: http://tnij.org/ny6s

KONKURSY MINISTERIALNE
Program grantowy "Razem Możemy Więcej". Rusza kolejna edycja konkursu wniosków
w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”, którego
organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Wnioski można składać do 5
stycznia 2012. Celem projektu jest rozwój infrastruktury społecznej oraz promowanie postaw
i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich. O dotację na realizację
lokalnych inicjatyw społeczno - kulturalnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe
i podmioty kolegialne działające na terenach wiejskich. W 7. edycji programu EFRWP przeznaczył
na granty 300 tys. zł. Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku są
dostępne na stronie www.efrwp.pl w zakładce Dotacje. Program jest zarządzany i realizowany
bezpośrednio przez EFRWP. Źródło wiadomości:http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/705506.html.
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2012. Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Bogdan Zdrojewski ogłosił Programy na rok 2012. Rodzaje programów:
 Wydarzenia artystyczne
o Muzyka
o Teatr i taniec
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o Sztuki wizualne
o Film
o Promocja kultury polskiej za granicą
 Kolekcje
o Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
o Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
 Promocja literatury i czytelnictwa
o Literatura
o Promocja czytelnictwa
o Czasopisma
 Edukacja kulturalna i diagnoza kultury
o Edukacja kulturalna
o Edukacja artystyczna
o Obserwatorium kultury
 Dziedzictwo kulturowe
o Ochrona zabytków
o Wspieranie działań muzealnych
o Kultura ludowa
o Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
o Ochrona zabytków archeologicznych
 Rozwój infrastruktury kultury
o Infrastruktura kultury
o Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
o 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
Konkurs "Polska pomoc rozwojowa 2012". Celem konkursu jest realizacja założeń „Planu
współpracy rozwojowej w 2012” przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu
terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki.
W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne: „Pomoc
rozwojowa 2011” na realizację, którego przeznaczono kwotę 22 354 890 (słownie: dwadzieścia
dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) PLN. Termin składania
ofert
mija
6
grudnia
2011.
Źródło
oraz
szczegółowe
informacje:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/698248.html.
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału
w konkursie „Otwarta Szkoła”. Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich
działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i
prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy
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zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.
W konkursie mogą brać udział zespoły składające się z przedszkola/szkoły oraz organizacji
pozarządowej, które w terminie od 1 września 2010 roku do dnia 31 stycznia 2012 r. realizowały
wspólny projekt. Projekty mogą być zgłaszane w czterech obszarach tematycznych: „Edukacja
obywatelska”, „Włączanie rodziców w życie szkoły”, „Otwarte zarządzanie szkołą” oraz „Edukacja
globalna i międzykulturowa”. Termin zgłoszeń upływa 30 marca 2012 roku. Szczegóły: http://xn-otwartaszkoa-ncc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=106.
Konkurs MEN: Wydawnictwa edukacyjne z zakresu wolontariatu dzieci i młodzieży oraz
krajoznawstwa. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego pn.: "Wydawnictwa edukacyjne i informacyjne z zakresu wolontariatu dzieci i
młodzieży oraz krajoznawstwa i turystyki szkolnej". Oferty można składać do 7 grudnia 2011.
Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują
zadanie z zakresu przygotowania merytorycznego, druku (wraz z przygotowaniem formy
elektronicznej) i dystrybucji na terenie całego kraju materiałów informacyjnych z zakresu:
•wolontariatu – publikacje na temat wolontariatu dzieci i młodzieży ze szczególnym
uwzględnieniem wolontariatu organizowanego w szkole i prezentacją aktualnie funkcjonujących
dobrych praktyk; •lub krajoznawstwa i turystyki szkolnej – publikacje propagujące krajoznawstwo
i turystykę dzieci i młodzieży, ułatwiające i zachęcające do aktywnego i bezpiecznego spędzania
czasu wolnego poprzez poznawanie środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Polski.
Formularz oferty należy wypełnić on – line. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie:
www.formularz.men.gov.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej
ministerstwa: Konkurs. Źródło oraz szczegółowe informacje:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/698248.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
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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 badawczonaukowej, poprawy infrastruktury drogowej (powiązania komunikacyjne województw Polski
Wschodniej), rozwoju turystyki itp. Dotacje mają na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnoturystycznej pięciu wschodnich województw kraju: Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego,
Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. Beneficjentami mogą być organy administracji
rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowe i badawczorozwojowe, 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:
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,
transnarodowąi międzyregionalną. Wsparciem z PO EWT objęte mogą być 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 przedsiębiorczość, infrastruktura społeczna, ochrona
środowiska, społeczeństwo 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
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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 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.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.html.
Nabór wniosków: Projekty innowacyjne testujące, Działanie 1.1 PO KL. Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich przyjmuje wnioski o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjnych
testujących w Działaniu 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Programu Kapitał Ludzki.
Temat: Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy
społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane
wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w wyżej wymieniony temat.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych). Nabór wniosków jest prowadzony codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.15 do 16.15 w terminie od 10 października do 5 grudnia 2011 r. W przypadku wniosków
nadsyłanych pocztą lub przesyłka kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data
i godzina wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs. Więcej informacji na temat
konkursu nr POKL/1/D.1.1/2011 można znaleźć w zakładce Nabór wniosków:
http://www.crzl.gov.pl/konkursy-mainmenu-141/konkursy-2011/nabor-wnioskow.
Źródło wiadomości: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/688327.html
Wsparcie finansowe dla europejskich organizacji ekologicznych. Komisja Europejska - Dyrekcja
ds. Środowiska. Program wspólnotowy wspierający organizacje pozarządowe działające aktywnie
na rzecz ochrony środowiska, działające na rzecz realizacji polityki i prawodawstwa
wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska w różnych regionach Europy. Wsparcie będzie
przeznaczone na pokrycie kosztów europejskich ekologicznych organizacji pozarządowych
określonych w ich planach pracy na rok 2012. Priorytetowo są traktowane te same dziedziny, co w
programie LIFE+:
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 Ograniczenia zmian klimatycznych
 Ochrona niepowtarzalnych zasobów
 Zdrowie i środowisko
 Trwale zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami
 Zagadnienia horyzontalne i przekrojowe
W sferze zainteresowań grantodawcy pozostają również zwiększanie świadomości i aspekty
międzynarodowe. Termin składania wniosków: 5 grudnia 2011. Źródło oraz więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000224
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
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INNE JEDNOSTKI
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/.
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 uzyskać
dofinansowanie na przedsięwzięcia, które przeciwdziałają negatywnym konsekwencjom kryzysu
lub starają się odpowiadać na nowe zagrożenia, jakie niesie ze sobą, szczególnie dla wartości
społeczeństwa 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 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/.
Ambasada Królestwa Danii pośredniczy w kontaktach między polskimi i duńskimi ośrodkami
kultury w celu promocji kultury i sztuki duńskiej 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 państwowymi,
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.
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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. Warunki uczestnictwa:
należy zarejestrować się na stronie www.technologie.org.pl i przesłać 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 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.
Polsko-Niemiecki Funduszu Co-Developmentowy. Twórcy z Polski i z Niemiec mogą składać
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.
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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 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.
Terminy składania wniosków oraz zasady jakie należy spełnić znaleźć 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 być realizowane tylko w ramach działalności
statutowej odpłatnej spółdzielni socjalnych i powinny dotyczyć 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 realizować 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.
Programu Pajacyk! O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe,
gimnazja i samodzielne świetlice. Program obejmuje dzieci, które ze względu na trudną sytuację
materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki w szkole lub świetlicy, ale nie mogą liczyć na
pomoc Ośrodków Pomocy Społecznej. Szkoły podstawowe, gimnazja i świetlice występujące
o środki na dożywianie dzieci są zobligowane do wypełnienia specjalnego formularza wniosku,
który można pobrać za pośrednictwem strony internetowej (w formacie doc - dla szkół, dla
świetlic).Celem Programu Pajacyk jest wyrównanie szans dzieci pochodzących ze środowisk
zagrożonych lub dotkniętych biedą strukturalną, a nieobjętych pomocą gmin. Wnioski
o dożywianie przez cały rok szkolny należy odsyłać do 10 lipca, a wnioski
o dożywianie przez drugi semestr roku szkolnego - do 10 grudnia (liczy się data stempla
pocztowego). Fundacja kontaktuje się z placówkami, które spełniły kryteria wymagane do
zakwalifikowania się do dożywiania. Szczegóły: http://www.pajacyk.pl/uzyskac_pomoc.php

Biuro projektu:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Tel: 71 793 23 24
Adres: pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
E-mail: dfop@dfop.org.pl

`

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/.
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłosiło konkurs na pilotażowe wdrożenie standardów
usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. Konkurs skierowany jest do jednostek
samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz partnerstw lokalnych w całej
Polsce. W ramach dwuetapowego postępowania konkursowego zakładane jest wyłonienie co
najmniej 25 podmiotów (co najmniej 25 podmiotów wyłonionych będzie w etapie I, w drugim
etapie maksymalnie 25), którym zostanie zapewnione bezpłatne wsparcie merytoryczne
pozwalające na przygotowanie własnego projektu wdrażania wybranych standardów usług oraz
modeli instytucji, poddanego testowaniu w ramach pilotażu. Projekty zostaną poddane ocenie
merytorycznej, która zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Oferty w konkursie należy składać
do dnia 03 stycznia 2012 roku. Szczegółowe informacje oraz pełna dokumentacja konkursowa
znajdują się na stronie: http://www.crzl.gov.pl/konkursy-mainmenu-141/555-ogoszenie-okonkursie. Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/697732.html.
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.
Wspieranie sportu młodzieżowego, sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych. Minister
Sportu i Turystyki ogłosił konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu
wspierania sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku
2012. Zadania realizowane w ramach konkursu: 1. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów
i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży i finałów MMM. 2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych
i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego
młodzieży. 3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia
sportowego. 4. Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz
akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu. 5. Przygotowanie
i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów
i młodzieżowców 6. Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego 7.
Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 8. Przygotowanie
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zawodników niepełnosprawnych do udziału w: a) igrzyskach paraolimpijskich, b) igrzyskach
głuchych, c) MŚ i ME w sportach nieolimpijskich. Kto może wziąć udział w konkursie:
- podmioty określone w § 11 ust. 1, 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23
sierpnia 2010r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Termin składania wniosków: - do 12 grudnia 2011 r. (realizacja 2012 r.) - do 31 maja 2012 r.
(realizacja 01.07-31.12.2012 r.)
Więcej informacji:
http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/116/843/konkurs_wnioskow_na_realizacje_wybranych_zadan_
publicznych_z_zakresu_wspierania_.html
Źródło informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000430
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. Inne podmioty oraz grupy nieformalne mogą otrzymać dotację jedynie
w wyjątkowych przypadkach (np. gdy planowane przez nie działania są szczególnie istotne dla
realizacji celów programu, a nie są podejmowanie przez fundacje lub stowarzyszenia). 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.
Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego realizuje wiele programów, m.in. Na dobry początek,
Młody
Obywatel,
Stypendia
Pomostowe.
Więcej
na
http://www.fundacjasteczkowskiego.pl/Programy/Stypendia_pomostowe/
Więcej informacji na temat innych możliwości pozyskania środków na działania można znaleźć
również na stronie http://dolnoslaskie.ngo.pl/x/594218.
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
http://www.dfop.org.pl
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