Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: kwiecień 2019
Nazwa konkursu

1.

Zapewnienie wkładów
własnych
dla polskich organizacji
pozarządowych 2019

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

do dnia 6 maja Wysokość
2019 r. do godz. środków
16.15
finansowych
przeznaczonych
na realizację
1 000 000 PLN
Brak danych na
temat
maksymalnej
kwoty dotacji

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Celem konkursu
będzie wyłonienie
najlepszych ofert z
propozycjami zadań
publicznych,
obejmujących
realizację działań
humanitarnych,
zgodnie z założeniami
„Planu współpracy
rozwojowej w roku
2019", w odniesieniu
do krajów objętych
ww. dokumentem.

Ministerstwo
Spraw
Zagranicznych
Departament
Współpracy
Rozwojowej

https://www.polsk
apomoc.gov.pl/Kon
kurs,na,Zapewnieni
e,wkladow,wlasnyc
h,dla,polskich,orga
nizacji,pozarzadow
ych,2019,2908.htm
l

2.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Unijne granty na
międzynarodowe spotkania
grup rówieśników,
ukierunkowane na
zdobywanie doświadczeń
poza szkołą czy uczelnią.

30 kwietnia 2019
r. do godz. 12.00
czasu
brukselskiego

Brak danych

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Unijne granty na
Komisja
http://www.eurod
międzynarodowe
Europejska esk.pl/granty/eras
spotkania grup
Dyrekcja ds.
mus-mlodziezrówieśników,
Edukacji i Kultury
wymianyukierunkowane na
mlodziezowe
zdobywanie
doświadczeń poza
szkołą czy uczelnią.
Granty przyznawane
są w ramach
zaplanow. na lata
2014-2020, unijnego
programu
Erasmus+ Młodzież –
Akcja 1, Mobilność
edukacyjna („Wymiany
młodzieżowe”).
Erasmus+ wspiera
edukację, szkolenia
zawodowe, działania
młodzieżowe oraz
sport.

Nazwa konkursu

3.

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

30 kwietnia 2019 375 600 000 euro
r. do godz. 12.00
Brak danych na
EUROPEJSKI KORPUS
temat
SOLIDARNOŚCI – PROJEKTY
maksymalnej
WOLONTARIATU
kwoty
dorinasowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Oferty pracy
społecznej
umożliwiające
młodym
Europejczykom
zdobywanie nowych
umiejętności,
kompetencji i
doświadczeń oraz
rozwój osobisty,
społeczny,
obywatelski i
zawodowy. Realizacja
projektów odpowiada
na potrzeby
społeczności
lokalnych, a
jednocześnie zwiększa
szanse wolontariuszy
na rynku pracy.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

KE - DG ds.
Komunikacji
Społecznej

http://www.eurod
esk.pl/granty/euro
pejski-korpussolidarnosciprojektywolontariatu

Nazwa konkursu

4.

„Patroni Roku”

Termin złożenia
wniosku
Od 27 marca do
25 kwietnia

Maksymalna
kwota
dofinansowania
koszyk A: od
1000zł do
19 999zł
koszyk B: od
20 000zł do
30 000zł

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Konkurs ma na celu Fundacja LOTTO https://www.funda
upamiętnienie
im. Haliny
cjalotto.pl/patronipatronów, uznanych za Konopackiej
roku/
zasługi i szczególne
znaczenie dla naszej
Ojczyzny,
poprzez
finansowe
wsparcie
projektów ściśle z nimi
związanych
z
uwzględnieniem
ich
wartości edukacyjnej i
kulturowej.
Projekty składane w
konkursie
muszą
wpisywać
się
w
motywy tematyczne:
Gustaw
HerlingGrudziński, (treść
uchwały Sejmu RP)
Stanisław
Moniuszko, (treść
uchwały Sejmu RP)

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Anna
Walentynowicz, (treść
uchwały Sejmu RP)
Powstania
Śląskie, (treść uchwały
Sejmu RP)
Unia Lubelska. (treść
uchwały Sejmu RP)

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Nazwa konkursu

5.

Program „Sport dla
Wszystkich” w ramach
upowszechniania sportu w
społeczeństwie poprzez
wspieranie przedsięwzięć z
zakresu upowszechniania
sportu różnych grup
społecznych i
środowiskowych

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Do 15 kwietnia

Brak danych

•

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

wspieranie
organizowanych w
kraju polonijnych
imprez sportowych,
jak np. zawody
sportowe, obozy
sportowe z udziałem
dzieci i młodzieży ze
środowisk
polonijnych,
dających okazję do
spotkań Polonii z
różnych krajów z
rówieśnikami z
kraju;

wspieranie
organizowany
ch w kraju
polonijnych
imprez
sportowych,
jak np.
zawody
sportowe,
obozy
sportowe z
udziałem
dzieci i
młodzieży ze
środowisk
polonijnych,
dających
okazję do
spotkań
Polonii z
różnych
krajów z
rówieśnikami z
kraju;

Link do konkursu

https://bip.msit.gov.
pl/bip/finansowaniezadan/sportpowszechny/2019rok/2518,ProgramSport-dlaWszystkich-wramachupowszechnianiasportu-wspoleczenstwiepo.html

6.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów związanych z
używaniem substancji
psychoaktywnych,
uzależnieniami
behawioralnymi i innymi
zachowaniami
ryzykownymi:

Do 9 kwietnia

Brak danych

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Zadanie 2.5 pkt 15
Narodowego
Programu
Zdrowia: Wspieranie
badań naukowych
w obszarze problemu
narkotyków i
narkomanii.
1.Zjawisko
przepisywania i
używania leków
opioidowych
2. Zjawisko używania
kannabinoidów w
celach medycznych

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Dyrektor
Krajowego Biura
do Spraw
Przeciwdziałania
Narkomanii

https://www.kbpn.
gov.pl/portal?id=86
43453

Nazwa konkursu

7.

„Wspólnie o Funduszach
Europejskich”

Termin złożenia
wniosku
do 15 kwietnia

Maksymalna
kwota
dofinansowania
W konkursie
można
wnioskować o
wsparcie w
wysokości do
20 tys. brutto.

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

organizacja wydarzeń
informacyjnopromocyjnych poprzez
realizację różnego
rodzaju spotkań,
konferencji,
warsztatów czy
szkoleń. Ponadto,
będzie można liczyć
na wsparcie
Ministerstwa w postaci
bezpłatnego
udostępnienia
publikacji, broszur
tematycznych czy
rollupów.

Ministerstwo
Inwestycji i
Rozwoju

https://www.fundusz
eeuropejskie.gov.pl/s
trony/ofunduszach/promocj
a/wspolpraca-zmediami-ipartneramispolecznogospodarczymi/rusza
-konkurs-wspolnie-ofunduszacheuropejskich/

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-naborowwnioskow/
- 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/

