
 

Dotacje, Granty i Konkursy 4/Czerwiec 

 

 

Gmina Wrocław 

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Zajęcia sportowe dla osób 

wykluczonych społecznie  na terenie Wrocławia w 2012 roku. Cel realizacji zadania: Aktywizowanie osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wykluczonych społecznie  z powodu uzależnienia alkoholowego  

i od narkotyków, do podejmowania zachowań prozdrowotnych poprzez zajęcia sportowe. Termin składania ofert  

do dnia 11 czerwca 2012 r. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Festiwal Romski 2012.  

Cel realizacji zadania: 1. Organizacja i przeprowadzenie festiwalu muzyki romskiej we Wrocławiu w formie koncertu 

zespołów prezentujących kulturę romską. 2. Wzmacnianie tożsamości kulturowej i kultywowanie tradycji romskiej.  

3. Aktywizacja  wrocławskich Romów do udziału w życiu społecznym Miasta. Termin składania ofert do dnia  

14 czerwca 2012 r. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Wsparcie Kultury Fizycznej  

we Wrocławiu poprzez realizację opracowań i publikacji sportowych. Celem realizacji zadania jest wzbogacenie 

oferty publikacji sportowych służących propagowaniu sportu wśród mieszkańców Wrocławia i  Dolnego Śląska. Termin 

składania ofert do dnia 15 czerwca 2012 r. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 

 

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

i przeprowadzenie kampanii społecznej pn. Dni solidarności z osobami  z doświadczeniem choroby psychicznej.  

Cel realizacji zadania: 1. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego oraz kształtowanie postaw  

i zachowań sprzyjających wzmacnianiu zdrowia psychicznego. 2. Wzmocnienie potrzeby integracji społecznej  

z osobami, u których występują zaburzenia psychiczne oraz z doświadczeniem choroby psychicznej. 3. Zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Termin składania ofert do dnia 15 czerwca 

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

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Edukacja ekologiczna dzieci  

i młodzieży – segregacja odpadów w trosce o nasze środowisko. Celem realizacji zadania jest kształtowanie postaw 

proekologicznych mieszkańców Wrocławia poprzez promowanie i naukę selektywnego zbierania odpadów,  

w szczególności odpadów opakowaniowych, powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, kształtowanie 

pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego oraz uświadomienie problemu nadmiernej  ilości odpadów,  

a pośrednio przygotowanie mieszkańców Wrocławia do reformy systemu gospodarowania odpadami i wypełniania 

obowiązków nałożonych na gminy w zakresie osiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 

papieru, tworzyw sztucznych i  szkła, zawartych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Termin składania ofert do dnia 18 czerwca 2012 r. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Organizacji wypoczynku dzieci  

i młodzieży – Wyjazdowe Lato 2012 – II edycja. Cel realizacji zadania: 1. Zapewnienie wypoczynku dzieciom  

http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1171_2012
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1172_2012
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1172_2012
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1174_2012
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1176_2012


i młodzieży z wrocławskich  szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych lub mieszkających  

we Wrocławiu w okresie wakacji w formie wyjazdowej, a w szczególności dzieciom i młodzieży ze środowisk 

patologicznych. 2. Profilaktyka antyalkoholowa, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej, edukacji 

ekologicznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży. Termin składania ofert do dnia 18 czerwca 2012 r. Szczegóły: 

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

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  pn. Program Edukacji, promocji  

i integracji na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu 2012. Cel realizacji zadania: 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 22 czerwca 2012 r. 

Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/. 

 

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

w okresie w Parku Tołpy  10 pikników rodzinnych  w ramach kampanii Wrocławianie na Polanie. Promocja 

zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień wśród mieszkańców Wrocławia  poprzez organizację oraz 

przeprowadzenie pikników rodzinnych promujących aktywne spędzanie czasu wolnego w gronie rodziny i przyjaciół  

w ramach kampanii „Wrocławianie na Polanie”. Termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2012 r. Szczegóły: 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Urząd Marszałkowski 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

turystyki w 2012r. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów w zakresie turystyki wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Oferty należy składać  do dnia 12 czerwca 2012r. Szczegóły: 

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=15357&idmp=127&r=r. 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  

z zakresu kultury fizycznej w roku 2012 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej. Oferty należy 

składać do 13 czerwca 2012 r. Szczegóły: 

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=15414&idmp=127&r=r. 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania ofert na otwarty konkurs z zakresu 

wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz 

innych uprawnionych podmiotów. Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych 

w niniejszym konkursie w terminie od 1 stycznia do 30 września 2012 r. Szczegóły: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/spoleczenstwo-

obywatelskie/aktualnosci/artykul/uwaga-srodki-na-wklady-wlasne-dla-ngo/ 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

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

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

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

http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1175_2012
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1178_31.05.2012http://bip.um.wroc.pl/
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/otwarte_konkursy_ofert/1177_2012http://bip.um.wroc.pl/
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?rs=t&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/opp_wnioski_dotacyjne&articleType=1&sitePath=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/opp_wnioski_dotacyjne
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=15357&idmp=127&r=r
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=15414&idmp=127&r=r
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/spoleczenstwo-obywatelskie/aktualnosci/artykul/uwaga-srodki-na-wklady-wlasne-dla-ngo/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/spoleczenstwo-obywatelskie/aktualnosci/artykul/uwaga-srodki-na-wklady-wlasne-dla-ngo/


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

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

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

o dofinansowanie projektu można składać od 22.03.2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Szczegóły: http://efs.dolnyslask.pl/. 

 

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

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

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

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

środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej 

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

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

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

 

Konkursy Ministerialne 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie 

wspierania pn.: „ŻyjMy z PASJĄ. Projekty wspierające rozwijanie aktywności własnej dziecka, wychowanie  

w partnerstwie, wzajemny szacunek i akceptację”.  Celem Konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert 

wnioskodawców, którzy zaplanują oraz wdrożą w szkołach lub/i w placówkach oświatowo-wychowawczych projekty 

upowszechniające idee wychowawcze Janusza Korczaka i obejmujące działania w ramach jednego z niżej wskazanych 

modułów: Moduł I - Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży, Moduł II - Promowanie zdrowego stylu 

życia, w szczególności prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz kształtowanie zachowań korzystnych dla 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Oferty można składać do 18 czerwca 2012 r. Szczegóły oraz źródło: 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/776067.html. 

 

Minister Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywna edukacja dla 

zrównoważonego rozwoju - pakiet "Gimnazjalny projekt edukacyjny z zakresu ochrony środowiska  

i zrównoważonego rozwoju". Celem zadania jest wsparcie nauczycieli w planowaniu i realizacji gimnazjalnych 

projektów edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, poprzez  przygotowanie dla 

nich pakietu projektów. Na wspieranie realizacji zadania przeznacza się  środki publiczne w wysokości 100 000 zł 

brutto. Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości minimum 20% kosztów realizacji 

zadania. Termin składania ofert - 20 czerwca 2012 r. http://www.mos.gov.pl/konkurs_poe2012/. 

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło nabór wniosków do konkursu dotacji dla związków, porozumień, 

stowarzyszeń JST na wsparcie jakości usług publicznych. Celem konkursu jest upowszechnienie idei traktowania 

usług publicznych jako narzędzi polityki rozwoju, wzmocnienie zdolności JST do świadczenia usług publicznych  

o wysokiej dostępności i jakości oraz wspieranie współpracy między JST w zakresie realizacji tych usług.  

Termin składania wniosków – 3 sierpnia 2012 r. Więcej o konkursie: www.popt.gov.pl. 

Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/774916.html. 

 

Konkursy oraz Programy Unijne 

 

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

Operacyjnego mogą być dofinansowane projekty transgraniczne dotyczące różnych obszarów życia gospodarczego  

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

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

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

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

 

http://efs.dolnyslask.pl/index.php?id=94&tx_ttnews%5btt_news%5d=955&cHash=e57de62fe43a8084ffbcb1a90fa92959
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/776067.html
http://www.mos.gov.pl/konkurs_poe2012/
http://www.popt.gov.pl/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/774916.html
http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.html
http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.html


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

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

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

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

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

harmonogram składania wniosków: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

na bieżącą działalność organizacji. Harmonogram składania wniosków:  

 Projekty współpracy z krajami trzecimi - 4 maja 2012 

 Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim - 18 września 2012 

 Długoterminowe projekty współpracy - 3 października 2012 

 Krótkoterminowe projekty współpracy - 3 października 2012 

 Współpraca między organizacjami badającymi politykę kulturalną - 3 października 2012 

 Wspieranie europejskich festiwali kultury - 15 listopada 2012 

 Projekty tłumaczeń literackich - 3 lutego 2013 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Parlament Europejski rozpoczyna przyjmowanie wniosków o partnerstwo i dotacje na lata 2012-2015. Biuro 

Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce uprzejmie informuje, że Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji 

Parlamentu Europejskiego opublikowała zaproszenia do składania ofert w dwóch sprawach: umów o partnerstwie  

na lata 2012-2015 o współfinansowaniu projektów mających na celu upowszechnienie znajomości Parlamentu 

Europejskiego w społeczeństwie i zainteresowania obywateli procesem decyzyjnym w Unii Europejskiej wniosków  

o dotacje dla projektów na rok 2012 w czterech kategoriach: 1) produkcja i nadawanie programów telewizyjnych,  

2) produkcja i nadawanie programów radiowych, 3) media internetowe, 4) wydarzenia (eventy). Termin składania 

ofert partnerstwa dla podmiotów zainteresowanych możliwością ubiegania się o dotacje w 2012 roku upływa  

15 czerwca 2012 roku.  Termin składania wniosków o dotacje na 2012 rok dla podmiotów, które złożyły ofertę 

partnerstwa do 15 czerwca 2012 roku, upływa 22 czerwca 2012 roku. Źródło wiadomości: 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/773368.html. 

 

Konkurs UE: Działania wspierające międzynarodowe projekty z zakresu sportu. Po raz czwarty Komisja Europejska 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
http://www.program-kultura.eu/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/751474.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/773368.html


ogłosiła konkurs ofert na działania wspierające międzynarodowe projekty z zakresu sportu. Podmiotami aplikującymi 

mogą być zarówno instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe. Głównym celem działań podjętych przez 

Komisję Europejską jest przygotowanie przyszłych przedsięwzięć UE w zakresie sportu, w ramach programu UE  

na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 „Erasmus dla wszystkich", a także w oparciu  

o priorytety przedstawione w Białej księdze na temat sportu z 2007 r. oraz w komunikacie z 2011 r. pt. „Rozwijanie 

europejskiego wymiaru sportu". Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 31 lipca 2012 r. Źródło: 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/769151.html. 

 

Fundacje Bankowe 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, 

 przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, 

 popularyzowania wiedzy bankowej, 

 niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

 ochrony środowiska, 

 realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, 

 upowszechniania kultury. 

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

 

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

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

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

 

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

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

projektów celowych. Zapraszamy do udziału w konkursach: 

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

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

obywatelskie, kulturowe. 

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

 

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

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

w celu: 

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

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

 wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa,  

w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej 

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

 wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym. 
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Więcej informacji na stronie: http://www.bgz.pl/o_banku/dzialalnosc_charytatywna/fundacja_bgz.html. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Pozostali Grantodawcy 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Innowacyjny Spółdzielca – rusza konkurs dotacyjny. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

ogłasza konkurs dotacyjny dla spółdzielni socjalnych z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego 

i śląskiego pn. "Innowacyjny Spółdzielca" – III edycja 2012. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności  

i konkurencyjności istniejących spółdzielni socjalnych z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego  

i śląskiego poprzez przyznanie dotacji finansowych na rzecz realizacji projektów przyczyniających się do: - współpracy 

międzysektorowej na rzecz wspólnej realizacji zadań publicznych, - wprowadzania i/lub rozwoju nowych produktów.  

Wnioski należy składać do 20 czerwca 2012 r. Projekt „Innowacyjny Spółdzielca” realizowany jest przez Regionalne 

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha, 

Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika i Związkiem 

Lubuskich Organizacji Pozarządowych z Zielonej Góry. Szczegółowe informacje: Joanna Rogowska Tel. 74 665 33 

66(67), kom. 723629852 e-mail: joanna.rogowska@fres.org.pl. Źródło wiadomości: 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/776214.html. 

 

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych. Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP 

Euroregion Bałtyk ogłasza rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach 

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 60 tys. 

franków szwajcarskich. Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju 

społeczeństwa 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 wiosków będzie trwał  

do 27 czerwca 2012 r. Szczegółowe informacje: www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji 

Pozarządowych. Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/769516.html. 

 

Konkurs na projekty wymiany wiedzy w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Inicjatywa Środkowoeuropejska 

(IŚE) jest największym międzyrządowym forum współpracy regionalnej w Europie. Organizacja działa m.in. na rzecz 
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integracji europejskiej, umacniania instytucji demokratycznych, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz 

przyspieszenia transformacji gospodarczej, przede wszystkim poprzez współpracę między krajami członkowskimi. 

Jednym z instrumentów realizacji celów organizacji jest Program Wymiany Wiedzy (Know-how Exchange Programme 

– KEP), w ramach którego został ogłoszony konkurs na przygotowanie projektów związanych z capacity building oraz 

transferem dobrych praktyk z krajów IŚE będących członkami UE (donatorzy) do krajów ISE będących poza 

strukturami UE (beneficjenci). Nabór wniosków potrwa do 30 czerwca 2012 r. Więcej informacji oraz źródło 

wiadomości: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/777091.html. 

 

Nabór wniosków do programu Pajacyk. Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie 

dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2012/2013. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą 

zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Podstawą uzyskania przez placówkę 

dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: 

szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu; w części merytorycznej: 

informacje o sytuacji społeczności lokalnej na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych 

statystycznych, stopień zaangażowania nauczycieli lub wychowawców na rzecz dzieci, przejawy aktywności rodziców 

i osiągnięcia dzieci. Nabór wniosków do 10 lipca 2012 r. Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/769549.html. 

 

Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu. Głównym celem działania przygotowawczego w dziedzinie sportu jest 

przygotowanie przyszłych przedsięwzięć UE w tym obszarze oraz specjalnych wydarzeń rocznych, w oparciu  

o priorytety przedstawione w rozdziale dot. sportu w propozycji nowego unijnego programu dla młodzieży 

przewidzianego na lata 2014-2020, obejmującego zakresem edukację, szkolenia i sport: Erasmus for All. Komisja 

Europejska będzie wspierać transnarodowe projekty zgłoszone przez instytucje publiczne lub organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego w celu zidentyfikowania i przetestowania odpowiednich sieci i dobrych praktyk  

w dziedzinie sportu. Główne cele działania: 1. Walka z ustawianiem meczy, 2. Promocja aktywności fizycznej  

i aktywnego starzenia się, 3. Podnoszenie świadomości na temat skutecznych sposobów promowania sportu  

na szczeblu gminnym, 4. Wspólne transgraniczne imprezy sportu masowego w sąsiadujących regionach i państwach 

członkowskich. Termin składania wniosków: 31 lipca 2012 r. Źródło wiadomości: 

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000899. 

 

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

obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Europa dla Obywateli. Program „Europa dla Obywateli” pomaga finansować projekty kulturalne, społeczne  

i edukacyjne realizowane przez jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne. Wysokość 

dofinansowania zależna jest od rodzaju działania i wynosi od 5000 do 700 000 euro. Pozostały jeszcze trzy terminy 

naboru wniosków do Programu w 2012 roku: 1 września i 15 października. Instytut Adama Mickiewicza zaprasza na 

bezpłatne szkolenia i konsultacje wniosków w Punkcie Kontaktowym Europa dla Obywateli. Źródło: 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/770735.html oraz szczegóły: http://www.europadlaobywateli.pl/. 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/777091.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/769549.html
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000899
http://www.batory.org.pl/demokracja/index.htm
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/770735.html
http://www.europadlaobywateli.pl/


RITA Program Przemiany w Regionie. Program wspiera projekty służące dzieleniu się polskimi doświadczeniami  

w zakresie transformacji ustrojowej oraz budowaniu dobrosąsiedzkich stosunków z krajami byłego bloku 

wschodniego. O środki mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na postawie umów 

państwo-kościół. Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koordynuje Fundacja Edukacja dla Demokracji.  

W ramach Programu priorytetowo wspierane będą projekty spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów: - 

projekty pilotażowe i innowacyjne realizowane przez doświadczone organizacje pozarządowe; - inicjatywy lokalne 

podejmowane przez podmioty, które dotychczas nie prowadziły współpracy międzynarodowej oraz nie otrzymywały 

dotacji w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA (w tym również partnerstwa szkół z organizacjami 

pozarządowymi); - projekty, w których wkład Programu RITA umożliwia realizację znacznie większego przedsięwzięcia 

finansowanego z udziałem innych sponsorów. Termin składania wniosków w edycji jesiennej 15 października 2012 r. 

(dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 maja 2013 r.). Ogłoszenie wyników 

konkursu nastąpi do końca listopada 2012 r. Źródło: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000868. 

 

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

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

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

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

poprzedzającego projekt. Źródło oraz szczegóły wiadomości: 

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

 

Pozostałe informacje 

 

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

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

 Harmonogram konkursów organizowanych w ramach komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki na 2011 r. 

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

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

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

http://www.eurodesk.pl/. 

 

Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  

http://www.dfop.org.pl 

  

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

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

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

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

 
 

 

 

 

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000868
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000493/
http://fundusze.ngo.pl/
http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=18150&mId1=3196
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http://www.dfop.org.pl/
http://www.tratwa.org/

