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 Uwaga! Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Dolnośląskiego w 2013 r. 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacji-
pozarzadowych/harmonogram-konkursow/ 

 
Gmina Wrocław 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.  Mistrzostwa Wrocławia  
w Nordic Walking w 2013 roku. Celem realizacji zadania jest wzbogacenie oferty sportowej Wrocławia poprzez 
ogólnopolskie imprezy sportowe skierowane do szerokiej grupy uczestników i widzów. Termin składania ofert do dnia 
22 marca 2013 r.  Źródło i szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.  Szkolenie w koszykówce 
dziewcząt w 2013 roku. Celem realizacji zdania jest podniesienie poziomu wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników 
dziewcząt w koszykówce umożliwiające im przejście do grup o wyższym poziomie sportowym. Termin składania ofert 
do dnia 22 marca 2013 r. Źródło i szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie miejsca  
i pomieszczeń w celu utworzenia i prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle 
somatycznie chorych (docelowo 72 miejsca). Termin składania ofert do dnia 22 marca 2013 r. Źródło i szczegóły: 
http://bip.um.wroc.pl/. 
 
Urząd Marszałkowski 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego 
Województwa Dolnośląskiego w zakresie obsługi technicznej, merytorycznej oraz sędziowskiej Dolnośląskiego 
Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”. Konkurs ma na celu wyłonienie  
i dofinansowanie zadania publicznego z zakresu obsługi technicznej, merytorycznej oraz sędziowskiej Dolnośląskiego 
Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”. Oferty należy składać do dnia 27 marca 
2013 r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/. 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2013 roku. W ramach konkursu przewiduje  
się dofinansowanie następujących rodzajów zadań: I. Równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim - projekty 
wspierające politykę równościową, wyrównywanie szans oraz rozwiązania systemowe i zarządzanie równościowe 
kapitałem ludzkim w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, o dużym znaczeniu dla III. sektora  
na Dolnym Śląsku. II. Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku- przedsięwzięcia i wydarzenia, kampanie 
społecznościowe, publikacje, akcje i projekty promujące wolontariat i aktywność społeczną różnych podmiotów i grup 
społecznych wśród administracji, organizacji biznesowych i społecznych, organizacja konferencji, szkoleń  
dla wolontariuszy. III. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej - przedsięwzięcia 
wspomagające wzrost wiedzy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym organizacji strażniczych, 
ich współpracy z administracją publiczną, rozwój dialogu obywatelskiego. Termin naboru ofert do dnia 31 maja 2013 
r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/. 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2013 r. Cel konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów 
dotyczących realizacji zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z udzieleniem dotacji  
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na dofinansowanie ich realizacji. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 
festiwale sztuki, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, tradycyjne dziedzictwo kulturowe, inicjatywa artystyczna, 
dialog kulturowy, wydawnictwa, projekty interdyscyplinarne. Oferty należy składać w następujących terminach:  
I edycja- do dnia 28 grudnia 2012 r., II edycja – do dnia od 1 czerwca do 22 lipca 2013 r. Szczegóły: 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/. 
 
Zarząd województwa dolnośląskiego ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r. Na realizację zadań publicznych Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego przeznacza środki finansowe w formie dotacji w wysokości 80 000,00 zł. Szczegóły: 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/. 
 
Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert. Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację 
zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji  
i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Łączna kwota 
środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej 
organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w danym roku 
kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. Szczegóły: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/. 
 
Konkursy Ministerialne/EFS 
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs na finansowe wsparcie projektów realizowanych  
w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” 
Celem konkursu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości do 
składania wniosków na wsparcie finansowe projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla 
osób z zaburzeniami psychicznym. Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego 
Urzędu Wojewódzkiego do dnia 15 marca 2013 r. Szczegóły i źródło: http://www.mpips.gov.pl/. 
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne pod nazwą: „Prowadzenie 
telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”. Celem zadania jest wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży, a tym 
samym wzmocnienie ich poczucia bezpieczeństwa poprzez umożliwienie im korzystania z telefonu zaufania oraz 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczyniać się do zmniejszenia 
liczby niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin, a także poszerzenia wiedzy osób 
korzystających z telefonu na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Oferty należy składać do 15 marca 2013 r.  
Źródło i szczegóły: www.msw.gov.pl. 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. Zakres 
zadań, których dotyczy konkurs: Powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie: Obchody Centralnych 
Uroczystości Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa, Finał VIII edycji konkursu „Lex et Patria” w formie 
wspierania wykonania zadań publicznych: Kampania reklamowa z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami 
Państwa. Oferty należy składać do 19 marca 2013 r. Źródło i szczegóły: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/848024.html. 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Aktywne Formy 
Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Celem konkursu jest wybór ofert w ramach, których zostaną 
zaproponowane dwuletnie projekty współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi centra i kluby integracji społecznej 
a ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy w realizacji kontraktów socjalnych. Projekty 
stanowiące przedmiot oferty konkursowej dotyczą dwóch zadań: Zadanie nr 1 - rok 2013 – polegające na 
przeprowadzeniu działań przygotowujących grupę osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, które został skierowane w 2012 r. w ramach kontraktów socjalnych do udział w zajęciach reintegracji 
społeczno-zawodowej, a następnie do udział w 2014 r. w jednej z proponowanych form zatrudnienia wspieranego, 
bądź podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub podjęcia własnej działalności gospodarczej, w tym w formie 
spółdzielni socjalnej. Działania przygotowujące obejmują m.in. zorganizowanie dla uczestników projektu cyklu 
edukacyjno-szkoleniowego, ukierunkowanego na przyszłą aktywność zawodową, a także zakupy materiałów 
niezbędnych do zorganizowania jednej z form zatrudnienia wspieranego, realizowanego w II etapie projektu. Zadanie 
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nr 2 – rok 2014 – polegające na zorganizowaniu i wykonaniu jednej z form zatrudnienia wspieranego, lub udzieleniu 
pomocy w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub w podjęciu własnej działalności gospodarczej, w tym 
w formie spółdzielni socjalne. Oferty należy złożyć w terminie do 20 marca 2013 r. Źródło i szczegóły: 
www.mpips.gov.pl.  
 
Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”. Minister Pracy i Polityki Społecznej 
ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa 
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym do składania wniosków na wsparcie finansowe 
projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej. Oferty należy składać do 20 marca 2013. Źródło oraz szczegóły: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/843277.html. 
 
Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Targi Aktywnych Form Pomocy”. Minister Pracy i Polityki 
Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza instytucje tworzące centra lub kluby integracji społecznej do 
składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu organizacji i przebiegu przedsięwzięcia o nazwie 
„Targi Aktywnych Form Pomocy”. Celem konkursu jest wybór podmiotu – Organizatora Targów, który uzyska 
dofinansowanie do kosztów organizacji i przebiegu „Targów Aktywnych Form Pomocy”. Projekt ten służy prezentacji  
i wymianie doświadczeń gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów 
wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy. Prezentacja i wymiana doświadczeń będzie polegała na 
organizacji stoisk targowych oraz paneli dyskusyjnych. Oferty należy składać do 20 marca 2013. Źródło oraz szczegóły: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/843282.html. 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert - Konkurs Inicjatyw 
Organizacji Pozarządowych na najlepsze projekty z obszaru: "Z wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy". Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet  
i mężczyzn na rynku pracy, dofinansowywanego w 2013 r. ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  
Ofertę należy złożyć do 22 marca 2013 r. http://www.mpips.gov.pl. Źródło: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/845902.html  
 
Konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Realizacja zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca”.  
Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na:  

 doposażenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu 
wzbogacenia oferty zajęć programowych; 

 zorganizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci 
z udziałem rodziców lub innych członków rodziny; 

 organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców; 

 zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce. 
Oferty należy składać w siedzibie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich 
poszczególnych województw w terminie do 29 marca 2013. Szczegóły: www.mpips.gov.pl. 
 
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2013. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza 
następujące programy na rok 2013. Wydarzenia artystyczne: Muzyka, Teatr i taniec, Sztuki wizualne, Film, Promocja 
kultury polskiej za granicą. Kolekcje: Narodowe kolekcje sztuki współczesnej, Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, 
Zamówienia kompozytorskie, Kolekcje muzealne. Promocja literatury i czytelnictwa: Literatura, Promocja 
czytelnictwa, Czasopisma. Edukacja:  Edukacja kulturalna, Edukacja artystyczna. Obserwatorium kultury. Dziedzictwo 
kulturowe: Ochrona zabytków, Wspieranie działań muzealnych, Kultura ludowa, Ochrona dziedzictwa kulturowego za 
granicą, Ochrona zabytków archeologicznych, Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. Rozwój infrastruktury 
kultury: Infrastruktura kultury, Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Infrastruktura domów kultury. Promesa 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów 
wniosków w  terminach do 30 listopada 2012 roku oraz do 31 marca 2013 roku. Źródło: http://fundusze.ngo.pl/, 
szczegóły: http://www.mkidn.gov.pl. 
 
Minister Sportu i Turystyki ogłosiła konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu wspierania sportu 
młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych. Rodzaj zadań, których dotyczy konkurs: 

 Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM. (KWJ, KWM) 

 Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego 
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oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, ossm, wcss, ossm LZS). 

 Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego. (acss). 

 Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz  akademickich mistrzostwach 
świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu. 

 Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego 

 Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) 

 Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w: 
a) igrzyskach paraolimpijskich, 
b) igrzyskach głuchych, 
c) MŚ i ME w sportach nie objętych programami IP i IG.  

Oferty należy składać do 28.12.2012 r. (realizacja zadań 1-7 w 2013 r.); do 31.03.2013 r. (realizacja zadań 1-6  
od 01.04.2013 do 31.12.2013 r.); do 30.06.2013 r. (realizacja zadań 1-7 od 01.07.2013 do 31.12.2013 r.). Źródło: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/831090.html. 
 
Konkurs: Wzmacnianie kompetencji JST, dialog społeczny i współpraca ze społeczeństwem obywatelskim. 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji 
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - ogłosiło 
nabór wniosków na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale 
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców. Konkurs ma na celu wzmocnienie 
współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub 
organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru funkcjonalnego 
i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. Wnioski należy składać do 5 kwietnia 2013 r. Źródło oraz 
szczegóły: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/839225.html. 
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty 
dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2012-2013 II edycja konkursu. Priorytetami konkursu są: I. Edukacja osób starszych, II. Aktywność społeczna 
promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, III. Partycypacja społeczna osób starszych, IV. Usługi społeczne 
dla osób starszych (usługi zewnętrzne). Termin składania ofert: do 28 marca 2013 Źródło: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/849655.html. Szczegóły: www.mpips.gov.pl. 
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w roku 2013 zadań przyjętych w tym 
Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015. Dotacja 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznana w konkursie nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej 
na zrealizowanie oferty konkursowej w programie. Oferty należy złożyć do 29 marca 2013. Źródło: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/842222.html Szczegóły: www.mpips.gov.pl. 
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza II nabór wniosków w następujących programach,  
w których podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są także organizacje pozarządowe: Obserwatorium 
kultury, Kolekcje – priorytet 2 – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet 
1 – Literatura, Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków. Oferty należy złożyć do 2 kwietnia 2013 r. 
Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/850185.html  Szczegóły: www.mkidn.gov.pl. 
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji 
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - ogłosiło 
nabór wniosków na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale 
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców.  Konkurs ma na celu wzmocnienie 
współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub 
organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru funkcjonalnego 
i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu  
do 5 kwietnia 2013 r. Szczegóły i źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/839225.html. 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza 
konkurs otwarty nr DWF_5.5.2_8_2012 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” na składanie wniosków 
o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”, Poddziałanie 
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5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” poprzez: 

 wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego, 

 usprawnienie funkcjonowania organizacji partnerów społecznych, m.in. poprzez tworzenie programów 
rozwoju organizacji, poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, tworzenie i wdrażanie 
programów podnoszących kwalifikacje eksperckie, 

 wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania 
polityk publicznych, w tym dokonywanych drogą elektroniczną. 

Wnioski będą przyjmowane od dnia 28 grudnia 2012 r. do wyczerpania alokacji, przy czym DWF poinformuje  
z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl o planowanej dacie 
zamknięcia/zawieszenia konkursu wraz z uzasadnieniem. Szczegóły: 
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art786,konkurs-otwarty-nr-dwf_5-5-2_8_2012-pt-wzmocnienie-
uczestnikow-dialogu-spolecznego.html. 
 
Konkurs zamknięty „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi". 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS ogłasza konkurs zamknięty nr 
DWF_5.4.2_11_2013 pt. „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi”.na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 
„Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. 
Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z 
organizacjami pozarządowymi w oparciu o model współpracy opracowany w projekcie pt. „Model współpracy 
administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” 
zrealizowanym w ramach Poddziałania 5.4.1 PO KL. Wnioski będą przyjmowane od dnia 8 marca 2013 r. do dnia 10 
maja 2013 r. Więcej na http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art829,konkurs-zamkniety-nr-dwf_5-4-
2_11_2013-wdrozenie-standardow-wspolpracy-administracji-publicznej-z-organizacjami-pozarzadowymi.html  
 
Współpraca Transgraniczna Polska - Saksonia 2007 – 2013. Ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Programu 
Operacyjnego mogą być dofinansowane projekty transgraniczne dotyczące różnych obszarów życia gospodarczego  
i społecznego. Nadrzędnym celem udzielania dofinansowania jest wspieranie zrównoważonego rozwoju saksońsko – 
polskiego obszaru wsparcia. W szczególności powinna zostać wzmocniona współpraca w zakresie społeczno-
gospodarczym. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Szczegóły pod adresem strony: http://www.sn-
pl.eu/pl/kurzinfo/index.html. 
 
Fundacje Bankowe 
 
Fundacja BRE Banku – „Nasze działania wynikają z troski o otoczenie, w którym żyjemy. Pragniemy przede wszystkim 
wspierać działania służące podnoszeniu poziomu wiedzy i edukacji w społeczeństwie oraz wyrównywaniu szans. 
Inwestujemy w naukę, nie zapominając o potrzebach osób pokrzywdzonych przez los. Wspieramy finansowo  
i rzeczowo konkretne projekty, ale także, w ramach prowadzonej współpracy, wyspecjalizowane organizacje 
społeczne”- Henryk Okrzeja, Prezes Zarządu Fundacji BRE Banku. Szczegółowe zasady wsparcia przez Fundacje BRE 
Bank pod adresem: http://brebank.pl/pl/fundacjabrebanku/wsparcie/. 
 
Fundacja im. dr. M. Kantona. Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku Pekso SA widoczny jest w działalności 
charytatywnej i społecznej. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie: 

 oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, 

 przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, 

 popularyzowania wiedzy bankowej, 

 niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

 ochrony środowiska, 

 realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, 

 upowszechniania kultury. 
Szczegóły: http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/. 
 
Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego (Bank Gospodarstwa Krajowego) realizuje wiele programów,  
m.in. Na dobry początek, Młody Obywatel, Stypendia Pomostowe. Więcej na: 
http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Stypendia_pomostowe/.  
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Fundacja Banku Zachodniego WBK. Fundacja chce odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i aspiracje młodych ludzi, 
dlatego stworzyła dwa specjalne programy grantowe, w ramach których można uzyskać dofinansowanie do różnych 
projektów celowych. Zapraszamy do udziału w konkursach: 

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

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

Więcej informacji na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/fundacja/o-fundacji.html. 
 
Fundacja BGŻ. Fundacja podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania 
publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa Bank. W szczególności, Fundacja została powołana 
w celu: 

 prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania i wspierania inicjatyw  
w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia; 

 wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa,  
w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej 
młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem; 

 wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym. 
Więcej informacji na stronie: http://www.bgz.pl/o_banku/dzialalnosc_charytatywna/fundacja_bgz.html. 
 
Fundacja BNP Paribas. Fundacja realizuje własne projekty, oraz wspiera w formie finansowej i rzeczowej inicjatywy 
innych organizacji, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi. Pomagając potrzebującym zawsze szukamy 
sojuszników – lokalnych instytucji, organizacji, przedsiębiorców. „To bardzo ważne, aby umacniać lokalne więzi  
i przekonywać ludzi do działania. Ich zaangażowanie i udział w rozwiązywaniu ważnych kwestii przyczyni  
się w przyszłości do zwiększenia zainteresowania życiem lokalnym i co za tym idzie samodzielną inicjatywą  
do rozwiązywania problemów.” - Mariusz Tomkiewicz, członek Zarządu Fundacji BNP Paribas. Więcej informacji  
na stronie: http://www.bnpparibas.pl/o-banku/fundacja/jak-dzialamy.htm. 
 
Dotacje Fundacji Kronenberga (Fundacja Bankowa Citi Handlowy). Granty dla organizacji pozarządowych na projekty 
z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej. Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w dwóch obszarach 
tematycznych: 

 edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość 
artystyczna dzieci i młodzieży 

 rozwój lokalny: polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości 
Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie 
pracowni edukacyjnych. Wnioski mogą mieć zasięg lokalny (jedno województwo) i ponadlokalny (dwa, trzy lub więcej 
województw). O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki 
samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. 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 składać w następujących terminach: 

o - od 1 do 25 marca 2012 - decyzja 18 maja 2012 
o - od 3 do 30 września 2012 - decyzja 23 listopada 2012 
o - od 1 do 28 marca 2013 - decyzja 23 maja 2013 
o - od 9 do 30 września 2013 - decyzja 21 listopada 2013 

 Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno 
województwo można składać w następujących terminach: 

o - od 7 do 27 maja 2012 - decyzja 6 lipca 2012 
o - od 26 listopada do 20 grudnia 2012 - decyzja 14 lutego 2013 
o - od 3 do 27 czerwca 2013 - decyzja 2 września 2013 

Szczegóły oraz źródło: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm. 
 
Pozostali Grantodawcy 
 
Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach  
jej programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony PAFW ubiegają się o dotacje składając 
wniosek bezpośrednio u realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje 
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ekspertów powoływane przez Fundację. Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać u realizatora 
danego programu lub też pobrać ze strony internetowej programu. Zapraszamy do zapoznania się z opisami 
przedsięwzięć Fundacji, gdzie znajdziecie Państwo dane teleadresowe realizatorów. http://www.pafw.pl/. 
 
Dotacje z Fundacji Orlen Dar Serca. Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie i popieranie 
charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, krzewienia 
tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. Wniosek o dotacje oraz szczegółowe informacje: 
http://www.darserca.pl/index.php?page=dotacja_dla_osob_prawnych. 
 
Technologie non-profit. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. Program wspiera organizacje pozarządowe dając dostęp 
do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną 
cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. W programie mogą wziąć udział 
organizacje pozarządowe i wybrane placówki non-profit sektora państwowego. Organizacje mogą otrzymać dotacje 
na oprogramowanie komputerowe firmy Microsofti sprzęt sieciowy Cisco, a także po promocyjnych cenach zakupić 
antywirus MKS_vir i oprogramowanie księgowe Lefthand.  Więcej informacji na stronie: www.technologie.org.pl. 
 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Finansowe i merytoryczne wsparcie wymian. Jeżeli są Państwo 
nauczycielami, którzy mają szkołę partnerską w Berlinie i chcą z uczniami niemieckimi zrobić wspólne przedstawienie 
teatralne? A może klub sportowy nawiązał przyjaźń z drużyną z Polski i teraz młodzi piłkarze planują ją odwiedzić, 
zorganizować wspólne treningi i rozegrać turniej? Albo marzy się Państwu zaangażowanie młodzieży we wspólny 
polsko-niemiecki projekt ekologiczny? PNWM jako taka nie organizuje spotkań młodzieży, ale umożliwia ich realizację. 
Wiele spotkań dochodzi do skutku dzięki naszym dotacjom. Szczegóły dotyczące składania wniosków w PNWM znajdą 
pod stroną internetową: http://www.pnwm.org/c50,informacje_ogolne. 
 
Fundacja Polska Miedź. Dotacje. Warunkiem otrzymania darowizny przez podmiot ubiegający, jest wypełnienie  
i złożenie w biurze Fundacji formularza "Wniosku o udzielenie darowizny". Do wniosku należy załączyć ponadto: 
szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju 
pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie; szczegółowy budżet uwzględniający wszystkie 
dochody i wydatki (łącznie z pomocą rzeczową oraz kosztami czasu pracy ludzi); statut organizacji bądź inny dokument 
określający zasady działalności podmiotu wnioskującego oraz kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru 
sądowego. Szczegóły: http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=293. 
 
Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) udzielania wsparcia finansowego europejskim działaniom młodzieżowym.  
Jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego 
działaniom młodzieżowym. Fundacja wspiera działania służące promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy  
w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. EYF udziela wsparcia finansowego 
następującym rodzajom działań realizowanych przez młodzieżowe organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne 
NGO działające na polu zagadnień dotyczących młodzieży zbliżonych do polityki i działań realizowanych przez Radę 
Europy: 

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

 działania mające na celu umacnianie pokoju i współpracy w Europie; 

 działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza 
poprzez wspieranie wymiany informacji;  

 działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych  
i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;  

 studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnień związanych z młodzieżą. 
Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000094. 
 
Program dotacyjny "Dla Białorusi Для Беларусі". Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do składania wniosków  
w ramach programu dotacyjnego "Dla Białorusi Для Беларусі". Celem programu jest wspieranie inicjatyw 
obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian  
na Białorusi. Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu około 3 miesięcy. Dotacje przyznawane  
są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 euro. Dotacje udzielane są na następujące przedsięwzięcia:  

 pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania 
edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe); 

 ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania 
postaw tolerancji; 

http://www.pafw.pl/
http://www.darserca.pl/index.php?page=dotacja_dla_osob_prawnych
http://www.technologie.org.pl/
http://www.pnwm.org/c50,informacje_ogolne
http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=293
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000094


 prowadzenia niezależnych badań i analiz; 

 poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i społecznościowych. 
Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji obywatelskich. Dotacje mogą otrzymać też 
inne podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyżej opisanych celów programu. Źródło oraz 
szczegóły: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/842153.html. 
 
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w wiosennej edycji konkursu grantowego Programu 
"Przemiany w Regionie" - RITA. Trwa nabór wniosków oraz spotkania informacyjne. Celem konkursu jest wyłonienie 
i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego  
z krajów objętych Programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych  
w krajach objętych Programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących 
sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój 
i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów. 
Termin składania wniosków w edycji wiosennej upływa 15 marca 2013r. Źródło i szczegóły: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/844015.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 następujące działanie: Making collaboration grants - 
granty dla organizacji kulturalnych. Termin składania wniosków: do 25 marca 2013 r. (aplikacje przyjmowane  
są od 1 lutego 2013 r.) Więcej informacji na stronie internetowej: 
http://www.culturalfoundation.eu/grants/collaboration-grants.  
Źródło: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000790. 
 
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego Programu „Dom 
Kultury+ Inicjatywy lokalne”.  Celem Programu jest wzmocnienie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury 
oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności Lokalnej. Dzięki programowi szansę rozwoju będzie miał potencjał i 
kapitał kulturowy oraz kulturotwórcze zasoby społeczności. O dofinansowanie w ramach Programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne można ubiegać się do 26 marca 2013 roku. 
Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/847982.html, Szczegóły: www.domkulturyplus.pl. 
 
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż ogłasza I konkurs w ramach Programu INNOWACJE 
SPOŁECZNE. Cel główny programu jest poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw 
społecznych. Termin naboru wniosków upływa 28 marca 2013 r. Źródło i szczegóły: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/840176.html. 
 
I konkurs w ramach programu Innowacje Społeczne. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje,  
iż ogłasza I konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE. Cel główny Programu: poprawa jakości życia 
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba 
innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych. Cele szczegółowe Programu: wzrost liczby 
wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz innowacyjnych produktów, usług i procedur pozwalających  
na rozwiązanie złożonych problemów społecznych; wzrost współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym. Program adresowany jest do: konsorcjów, w skład których wchodzi co najmniej jedna 
jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe, z obligatoryjnym 
udziałem organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP. Termin 
naboru wniosków upływa 28 marca 2013 r. Źródło oraz szczegóły: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/840176.html. 
 
Narodowe Centrum Kultury ogłasza konkurs Kultura – Interwencje. Celem strategicznym pilotażowej edycji 
programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości 
i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji 
projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.  
I nabór do 31 marca 2013 r. Źródło i szczegóły: http://www.nck.pl/artykuly/100597-program-narodowego-centrum-
kultury-kultura--interwencje.html. 
 
Instytut Spraw Publicznych ogłasza konkurs dla gimnazjalistów „Dziadek nie służy tylko do orzechów”, bo kto wie 
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więcej o swoich dziadkach niż wnukowie. Aby wziąć udział w konkursie należy przeprowadzić wywiad z własnym 
dziadkiem. Organizatorzy czekają na rozmowy, z których wyłonią się portrety aktywnych, pełnych energii i ciekawych 
świata ludzie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: iPad, multimedialne słowniki polsko-angielskie oraz 
modemy do bezprzewodowej transmisji danych. Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl Szczegóły: http://www.isp.org.pl  
 
Pozostałe informacje 
 

 Więcej informacji na temat innych możliwości pozyskania środków na działania można znaleźć również  
na stronie: http://fundusze.ngo.pl/. 

 Programy Stypendialne, Staże oraz Granty i Konkursy również dla organizacji pozarządowych: 
http://www.eurodesk.pl/. 

 Programy dotacyjne Fundacji im. Stefana Batorego: http://www.batory.org.pl/programy/programy_1. 
 
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  
http://www.dfop.org.pl 
 
 
 

  
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 515, 53-661 
Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl 
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA”, ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 
Wrocław, tel./faks (71) 321 08 71, www.tratwa.org  
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