
Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: sierpień 2019

Lp. Nazwa konkursu Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota

dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

1. Organizacja i przeprowadze-
nie na terenie osiedla

karłowice-różanka spotka-
nia integracyjnego dla

dzieci, młodzieży i osób
starszych „zdrowa inte-

gracja”

06.08.2019 do
godz. 12:00

195 000 zł Celem realizacji zada-
nia jest inicjowanie i 
wzmacnianie integracji
międzypokoleniowej 
oraz rozwój akty-
wności społecznej 
mieszkańców Osiedla 
Karłowice-Różanka z 
uwzględnieniem 
dzieci, młodzieży, osób
starszych i 
niepełnosprawnych 
poprzez działania z za-
kresu promocji roz-
woju osobistego, 
wyrównywania szans 
osób zagrożonych wyk-
luczeniem społecznym.

Gmina Wrocław file:///C:/Users/
rumbu/

Downloads/
2423_ogloszenie.p

df

2. Poznaj swoje talenty – 
warsztaty dla klas 7 i 8 szkół

06.08.2019 do
godz. 12:00

Łączna kwota do-
finansowania 
20 000 zł

Gmina Wrocław jest 
realizatorem Programu
„Edukacja przed-

Gmina Wrocław file:///C:/Users/
rumbu/

Downloads/
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3.

podstawowych 

Fundacja PZU z Kulturą
30.08.2019 r.

Na zadanie prze-
znaczono 500

000 zł

Maksymalne dofi-

siębiorczości”, w ra-
mach którego reali-
zowane są projekty 
popularyzujące przed-
siębiorczość jako kom-
petencję pożądaną na 
rynku pracy. Zadanie 
objęte konkursem i 
przeznaczone dla 
uczniów klas 7 i 8 szkół
podstawowych. Ich 
celem jest popularyza-
cja przedsiębiorczości 
obejmujaca nie mniej 
niż 25 klas i nie mniej 
niż 500 uczniów.

Celem Konkursu jest 
zwiększenie dostępu 
do szeroko pojętej kul-
tury dzieciom i 
młodzieży szkolnej. z 
obszarów wiejskich i 
małych miejscowości 

Fundacja PZU

2424_ogloszenie.p
df 

https://
fundacjapzu.pl/
_files/news/868/
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nansowanie
15 000 zł. 

Wkład własny
10%

(do 30 tys. 
mieszkańców), w 
szczególności do tzw. 
kultury wysokiej oraz 
zwiększenie ich wiedzy
na temat dziedzictwa 
kulturowego, na 
poziomie lokalnym lub 
ogólnopolskim

Regulamin_konkurs
u_dotacyjnego_PZ
K_2019_OSTATECZ
NY.pdf
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4. Otwarty konkursi ofert na 
realizację zadań publicznych
dofinansowanych w 2020 r. 
ze środków krajowego Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-
2020 (P FIO) – wybór 16 op-
eratorów wojewódzkich 
oraz 5 operatorów re-
grantingu tematycznego i 
regionalnego.

Do 16 września 
2019 r. o 12.00

Maksymalna 
kwota dofinanso-
wania dla Dolne-
go Śląska to 
618 750  zł 

W ramach konkursu 
FIO 2020 Priorytet 1 
zostanie wybranych 
minimum 16 opera-
torów wojewódzkich 
oraz 5 operatorów re-
grantingu tematy-
cznego i regionalnego.
Zakres możliwych do 
zrealizowania w ra-
mach P FIO działań 
obejmuje całą 
wymienioną w art. 4 
ust. 1 UoDPPioW sferę 
zadań publicznych.

Narodowy 
Instytut 
Wolności 

https://niw.gov.pl/
wp-content/
uploads/2019/07/
Ogłoszenie-o-
konkursie-FIO-
2020-P1.pdf

5. Profilaktyka zdrowia psy-
chicznego w szkole – 
myślimy pozytywnie  w ra-
mach Narodowego Pro-
gramu Zdrowia: Działanie 1.
Wspieranie zdrowia psy-

do 8 sierpnia
2019 r.

Łączna kwota
dofinansowania

3 600 000 zł

 Prowadzenie działań 
na rzecz upowszechni-
ania wiedzy na temat 
zdrowia psychicznego i
jego uwarunkowań, 
kształtowanie 

Minister 
Edukacji Naro-
dowej

https://
bip.men.gov.pl/wp-
content/uploads/
sites/2/2019/07/
ogloszenie-z-
zalacznikami-1.pdf
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chicznego Cel Operacyjny 3.
Profilaktyka problemów 
zdrowia psychicznego i 
poprawa dobrostanu psy-
chicznego społeczeństwa

przekonań, postaw, za-
chowań i stylu życia 
wspierającego zdrowie
psychiczne, rozwijanie 
umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach za-
grażających zdrowiu 
psychicznemu, przeci-
wdziałanie seksualiza-
cji dzieci i młodzieży – 
w szczególności przez 
prowadzenie działań 
informacyjnych i 
edukacyjnych
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6. Komponent 2, Działanie 2.1.
Partnerstwo miast 

Do 2 września
2019 r., do

godziny 12.00
czasu

obowiązującego
w Brukseli 

Dofinansowanie 
przyznawanie jest
w formie ryczałtu
obliczanego na 
podstawie liczby 
zaproszonych 
uczestników pro-
jektu z krajów 
kwalifikujących 
się do udziału w 
programie, in-
nych niż goszczą-
cych. Maksymal-
na kwota dofi-
nansowania to 
25 000 €

Działanie 2.1. Part-
nerstwo mi-
ast wspiera projekty 
współpracy pomiędzy 
samorządami, mające 
na celu mobilizowanie
obywateli 
na poziomie lokalnym
i unijnym do an-
gażowania się 
społecznego, polity-
cznego oraz wolon-
tariatu, zgodnie 
z celami programu 
„Europa dla obywa-
teli”

Agencja
Wykonawcza
ds. Edukacji,

Kultury i Sektora
Audiowizualneg

o EACEA.

https://
europadlaobywatel
i.pl/komponenty-i-

dzialania/
partnerstwo-miast/

https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/


Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach 
internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: -  urzędów miejskich i gminnych, - starostw powiatowych, - 
poszczególnych ministerstw.

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r

oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

Inne adresy:
- Urząd Miejski Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10 ), 
- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/ )
- Program Erasmus+ : program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. 
(http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/), 

- Program Wiedza Edukacja Rozwój – Harmonogram naborów  - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-
wnioskow/
- Portal www.ngo.pl  - Fundusze (https://fundusze.ngo.pl/aktualne )  

- Blog oraz FB o konkursach dla ngo:  http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/ 

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/
https://www.facebook.com/konkursyNGO/
https://fundusze.ngo.pl/aktualne
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
http://www.ngo.pl/
http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10
http://www.dip.dolnyslask.pl/
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r
https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

