
   

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: październik 2018r. 

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

1. Granty na 
międzynarodowe 

działania 
młodzieżowe 

do 1 października 
(wnioski składa się 

w języku 
angielskim) 

od 10 tys. euro do 
50 tys. euro w 
zależności od 

kategorii działań 

Celem programu jest 
dofinansowanie działań 
służących promowaniu 

idei pokoju, zrozumienia 
i współpracy w duchu 
poszanowania praw 

człowieka, demokracji, 
tolerancji i solidarności. 

Europejska 
Fundacja 

Młodzieży 

https://www.coe.int/
en/web/european-

youth-
foundation/deadline

s  

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines
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2.  Erasmus+ Młodzież, 

Akcja 1 – 

„Mobilność osób 

pracujących z 

młodzieżą” 

do 4 października Dofinansowanie 
– koszty podróży 

(kwota 
dofinansowania 

zależy od dystansu); 
– koszty 

organizacyjne 
(ryczałt na jednego 

uczestnika, w 
zależności od kraju); 

– koszty działań 
promujących projekt 

i jego osiągnięcia; 
– wsparcie 

finansowe może 
również pokrywać: 
koszty dodatkowe 

związane z udziałem 
osób 

niepełnosprawnych 
oraz koszty 

specjalne, np. wizy, 
pozwolenia 

pobytowe itp. (w obu 
przypadkach jest to 
100% uprawnionych 

kosztów). 

Mobilność i rozwój 
zawodowy osób 

pracujących z młodzieżą 
poprzez udział w 

międzynarodowych 
seminariach, 

szkoleniach, wizytach 
studyjnych i stażach. 

Efektami działań 
powinno być 

podniesienie jakości 
pracy z młodzieżą, 

nawiązanie współpracy z 
organizacjami 

partnerskimi za granicą 
oraz wspólne projekty 
angażujące młodych 

ludzi. 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji, 
Narodowa Agencja 

Programu 
Erasmus+ 

http://erasmusplus.o
rg.pl/zaproszenie-do-
skladania-wnioskow/  

http://erasmusplus.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow/
http://erasmusplus.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow/
http://erasmusplus.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow/
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3. Konkurs grantowy 
Program RITA – 

Przemiany w 
regionie 

do 15 października  max do 60 000 zł 

Minimalny wkład 
własny: 15% całej 
wartości projektu 
(w postaci wkładu 

finansowego, 
rzeczowego lub 

osobowego). 

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. 

Fundacja Edukacja 
dla demokracji 

http://programrita.o
rg/  

http://programrita.org/
http://programrita.org/
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4.  Inicjatywa społeczna 
Fundacji Santander 

Bank Polska pod 
hasłem “Tu mieszkam, 

tu zmieniam” 

do 15 października wsparcie realizacji 
25 najlepszych 

inicjatyw lokalnych 
kwotą w wysokości 

10.000 zł, 
dofinansowanie 35 
projektów kwotą 

7.000 zł, i 61 
projektów kwotą 

5.000 zł. 

W konkursie może wziąć 
udział każdy. Wystarczy 
kreatywny i konkretny 
pomysł na zmianę w 
swojej okolicy, który 
zostanie zgłoszony za 
pośrednictwem 
dowolnej fundacji, 
stowarzyszenia lub 
pozarządowej organizacji 
społecznej, ale także 
szkoły, domu kultury, czy 
też innej instytucji 
samorządowej. 

Fundacja 
Santander Bank 

Polska 

https://fundacja.sant
ander.pl/2018/09/20

/rusza-nabor-
wnioskow-w-iv-
edycji-konkursu-
grantowego-tu-
mieszkam-tu-

zmieniam/  

https://fundacja.santander.pl/2018/09/20/rusza-nabor-wnioskow-w-iv-edycji-konkursu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam/
https://fundacja.santander.pl/2018/09/20/rusza-nabor-wnioskow-w-iv-edycji-konkursu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam/
https://fundacja.santander.pl/2018/09/20/rusza-nabor-wnioskow-w-iv-edycji-konkursu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam/
https://fundacja.santander.pl/2018/09/20/rusza-nabor-wnioskow-w-iv-edycji-konkursu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam/
https://fundacja.santander.pl/2018/09/20/rusza-nabor-wnioskow-w-iv-edycji-konkursu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam/
https://fundacja.santander.pl/2018/09/20/rusza-nabor-wnioskow-w-iv-edycji-konkursu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam/
https://fundacja.santander.pl/2018/09/20/rusza-nabor-wnioskow-w-iv-edycji-konkursu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam/
https://fundacja.santander.pl/2018/09/20/rusza-nabor-wnioskow-w-iv-edycji-konkursu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam/
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5. Europejski Korpus 
Solidarności – 

Projekty 
Solidarności –

Lokalne Działania 

do 16 października Dofinansowanie: 
Koszty zarządzania 
projektem (500 
euro/mies), koszty 
wsparcia coacha 
(maks. 12 dni 
pracy), koszty 
związane z 
udziałem osób z 
mniejszymi 
szansami (100% 
zaplanowanych 
kosztów). 

W ramach Programu 
możliwe będą Projekty 
Solidarności – Działania 
na rzecz społeczności 
lokalnej (ang. 
Solidarity  roject) to 
działania realizowane w 
kraju zainicjowane, 
opracowane i wdrażane 
samodzielnie przez 
młodych ludzi przez 
okres od dwóch do 
dwunastu miesięcy. 
Młodzi ludzie mogą 
wprowadzić dzięki 
realizowanym przez 
siebie działaniom 
pozytywne zmiany w 
społeczności lokalnej. 

Europejski Korpus 
Solidarności 

 

http://eks.org.pl/  

http://eks.org.pl/
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6. otwarty konkurs o 
zlecenie realizacji 
zadań z zakresu 

rehabilitacji 
zawodowej i  

społecznej osób 
niepełnosprawnych  

pn. „Szansa – Rozwój – 
Niezależność” 

do 9 listopada Planowana 
wysokość środków 
na dofinansowanie 

realizacji 
projektów 

zgłoszonych w 
konkursie wynosi 

łącznie 
100.000.000 zł. 

- kierunek pomocy 1 „wejście 
osób niepełnosprawnych na 
rynek pracy”; 
- kierunek pomocy 2 
„zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych”; 
- kierunek pomocy 3 „wzrost 
aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia”; 
- kierunek pomocy 4 
„zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu 
do informacji”; 
- kierunek pomocy 5 „poprawa 
jakości funkcjonowania 
otoczenia osób 
niepełnosprawnych”; 
- kierunek pomocy 6 
„upowszechnianie 
pozytywnych postaw 
społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych i wiedzy 
dotyczącej 
niepełnosprawności”. 

 

PFRON https://www.pfron.o
rg.pl/aktualnosci/szc

zegoly-
aktualnosci/news/ogl

oszenie-konkursu-
pn-szansa-rozwoj-

niezaleznosc/  

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-pn-szansa-rozwoj-niezaleznosc/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-pn-szansa-rozwoj-niezaleznosc/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-pn-szansa-rozwoj-niezaleznosc/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-pn-szansa-rozwoj-niezaleznosc/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-pn-szansa-rozwoj-niezaleznosc/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-pn-szansa-rozwoj-niezaleznosc/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-pn-szansa-rozwoj-niezaleznosc/
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7. Program „Edukacja 

Ekologiczna” 

Wnioski należy 
składać w terminie 
od 11.06.2018 r. – 
21.12.2018 r. lub 
do wyczerpania 
alokacji. 

 

 Cel programu: 
1) Cel główny: Podnoszenie 
poziomu świadomości 
ekologicznej i kształtowanie 
postaw ekologicznych 
społeczeństwa poprzez 
promowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju; 
2) Cele szczegółowe: 
a) upowszechnienie wiedzy 
z zakresu ochrony 
środowiska i 
zrównoważonego rozwoju; 
b) kształtowanie zachowań 
prośrodowiskowych ogółu 
społeczeństwa, w tym 
dzieci i młodzieży; 
c) aktywizacja społeczna – 
budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego w obszarze 
ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju.  
 

Narodowy 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 

Wodnej 

http://www.nfosigw.
gov.pl/oferta-

finansowania/srodki-
krajowe/programy-

priorytetowe/edukac
ja-ekologiczna/iv-

nabor-2018/  

 

 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/


   

Programy dla organizacji pozarządowych 

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

 
1. 

NBP: Dofinansowanie 
projektów z zakresu 

edukacji ekonomicznej 
 

NBP wspiera projekty 
edukacyjne, które wpisują się 

w obszary działalności 
edukacyjnej banku 

centralnego. 
Dofinansowywane są m.in. 

działania o charakterze 
lokalnym i regionalnym takie 

jak: konkursy, olimpiady 
przedmiotowe, warsztaty, 

szkolenia, wykłady, 
konferencje, publikacje 
naukowe dystrybuowane 

nieodpłatnie. 

Wnioski są 
przyjmowane w 
trybie ciągłym i 
weryfikowane 
przez Oddziały 
Okręgowe NBP. 

Maksymalna 
wartość 

wnioskowanego 
dofinansowania 
na jeden projekt 

to 30 000 zł 
(słownie złotych: 

trzydzieści 
tysięcy). 

Główne obszary 
tematyczne, w ramach 
których można składać 
wnioski o dofinansowanie:  
- inflacja, stabilność 
systemu finansowego, 
funkcje i zadania NBP, 
- rozbudzanie postaw i 
zachowań 
przedsiębiorczych 
(zwłaszcza wśród ludzi 
młodych oraz po 45 roku 
życia), 
- zarządzanie 
przedsiębiorstwem, 
- gospodarowanie 
budżetem domowym, 
- zapobieganie 
wykluczeniu 
finansowemu, 
- pieniądz, 
- gospodarka rynkowa, 
- instytucje i usługi 
finansowe, 
- nowe horyzonty myśli 

ekonomicznej. 

NBP https://www.nbpor
tal.pl/edukacja-w-

nbp/dofinansowani
e-nbp  

https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
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2. 

Program Erasmus+ na 

2018 rok 

http://erasmusplu
s.org.pl/o-

programie/terminy
/  

 Akcja 1 – 
mobilność 
edukacyjna osób 

Akcja 2 – 
współpraca na 
rzecz innowacji i 
wymiany dobrych 
praktyk 

Akcja 3 – wsparcie 
w reformowaniu 
polityk 

Działania „Jean 
Monnet” 

Sport 

Komisja Europejska http://erasmusplus

.org.pl/aktualnosci/ 

 

 

 

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
http://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/
http://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/
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3. 

Granty Fundacji PGE Nadesłane wnioski 
zostaną 

rozpatrzone 
zgodnie z 

kolejnością 
nadesłania. 

Pierwszy etap 
oceny, to ocena 

formalna wniosku, 
której dokonują 

pracownicy Biura 
Fundacji. Kolejny 

etap to 
rozpatrzenie 
dokumentów 

podczas 
posiedzenia 

Zarządu Fundacji.  

 Celem Fundacji jest 
wspieranie takich 
działań, które 
przyczynią się do 
postrzegania GK PGE 
jako odpowiedzialnego 
partnera społecznego i 
biznesowego. 
Działania Fundacji 
koncentrują się w 
szczególności na 
obszarach: 
- nauka i edukacja 
- lecznictwo i ochrona 
zdrowia 
- pomoc społeczna 
- działalność 
ekologiczna i ochrona 
środowiska 
- sport dzieci, młodzieży 
i osób 
niepełnosprawnych 

 

Fundacja PGE https://www.gkpge.p

l/fundacja/Filantropi

a  

 

https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia
https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia
https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia
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4. 

Dotacje Fundacji 

Charlesa Stewarta 

Motta 

nabór ciągły Minimalna kwota 

dotacji wynosi  

15 000 dolarów. 

Maksymalna kwota 

dotacji wynosi  

250 000 dolarów. 

Projekty promujące 
budowę społeczeństwa 
obywatelskiego i 
ochronę środowiska. 

Fundacja Charlesa 

Stewarta Motta 

https://www.mott.or

g/work/grantseekers

/  

https://www.mott.org/work/grantseekers/
https://www.mott.org/work/grantseekers/
https://www.mott.org/work/grantseekers/
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5.  Program  

Kreatywna Europa 

http://kreatywna-
europa.eu/faq/eca

s-urf-pic-eform-
czyli-jak-zlozyc-

wniosek/  

 Kreatywna Europa to unijny 

program zaplanowany na 

lata 2014-2020, oferujący 

finansowe wsparcie dla 

sektorów kultury, 

audiowizualnego i 

kreatywnych. W ciągu 7 lat 

program przeznaczy 1,46 

mld euro na realizacje 

europejskich projektów. 

Głównymi celami programu 

są promocja europejskiej 

różnorodności kulturowej i 

dziedzictwa, budowanie 

kompetencji 

profesjonalistów, rozwój 

publiczności dla odbioru 

europejskich dzieł m. in. 

poprzez zwiększanie 

dostępu do kultury i 

utworów audiowizualnych. 

Program zawiera trzy 

komponenty: MEDIA, 

Kultura i część 

międzysektorową. 

Creative Europe 

Desk Polska 

http://kreatywna-

europa.eu/  

http://kreatywna-europa.eu/faq/ecas-urf-pic-eform-czyli-jak-zlozyc-wniosek/
http://kreatywna-europa.eu/faq/ecas-urf-pic-eform-czyli-jak-zlozyc-wniosek/
http://kreatywna-europa.eu/faq/ecas-urf-pic-eform-czyli-jak-zlozyc-wniosek/
http://kreatywna-europa.eu/faq/ecas-urf-pic-eform-czyli-jak-zlozyc-wniosek/
http://kreatywna-europa.eu/faq/ecas-urf-pic-eform-czyli-jak-zlozyc-wniosek/
http://kreatywna-europa.eu/
http://kreatywna-europa.eu/
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6.  Program Europa dla 

Obywateli 

 

Agencja Wykonawcza ds. 

Edukacji, Kultury i Sektora 

Audiowizualnego (EACEA) 

opublikowała priorytety 

komponentów programu 

„Europa dla obywateli”, które 

obowiązywać będą w latach 

2018-2020. 

http://europadlao
bywateli.pl/harmo

nogram/  

 „Europa  dla obywateli”  

to program Unii 

Europejskiej  

wspierający  organizacje 

pozarządowe  

i  samorządy,  a także  

inne organizacje 

i  instytucje 

nienastawione na zysk,  

działające  w obszarze 

społeczeństwa  

obywatelskiego,  kultury 

i  edukacji,   w realizacji  

projektów  związanych  

z  tematyką  

obywatelstwa 

europejskiego,  

inicjatyw lokalnych,  

zaangażowania  

społecznego  

i  demokratycznego 

oraz pamięci  

europejskiej.  

Program 

zarządzany jest 

w Brukseli 

przez Agencję 

Wykonawczą 

ds. Edukacji, 

Kultury 

                                     
i Sektora 

Audiowizualnego 

EACEA. 

https://europadlaob

ywateli.pl/  

 

https://europadlaob

ywateli.pl/zaktualizo

wane-priorytety-

komponentow-

programu-europa-

dla-obywateli-lata-

2018-2020/  
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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 2017 - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-

wnioskow/ 

 

- Portal www.ngo.pl  - Fundusze (http://fundusze.ngo.pl/ )   

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