
   

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: maj 2019 

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

1. Międzynarodowa wymiana 
młodzieży 

do 7 maja 2019 r. 
 

W przypadku 
ofert przesłanych 
pocztą decyduje 
data stempla 
pocztowego. 

Wysokość 
środków 
finansowych 
przeznaczonych 
na realizację 
685.000 zł 

Maksymalna 
kwota 
dofinansowania 
zadania wynosi 
60.000 zł 

Celem konkursu jest: 
wyłonienie najlepszych 
ofert dotyczących 
realizacji zadań z 
zakresu wspierania 
wymiany młodzieży z 
następującymi krajami: 
Armenia, Azerbejdżan, 
Białoruś, Gruzja, 
Mołdawia i Izrael. 
Ostatecznym 
beneficjentem 
konkursu jest młodzież 
polskich szkół 
podstawowych i 
ponadpodstawowych, 
oraz ich rówieśnicy z 
krajów partnerskich. 

Minister Edukacji 
Narodowej 

https://bip.men.go
v.pl/strony/miedzy

narodowa-
wymiana-

mlodziezy-konkurs-
nr-nr-de-wzp-263-

1-4-2019.htmll 
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2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piłka nocna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 6.05.2019 r 
do godz. 12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kwota 
dofinansowania 
35.000 zł. 
 
Maksymalna 
kwota 
dofinansowania 
35.000 zł 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie polegać ma na 
organizacji i 
przeprowadzeniu 
wieczornych zajęć z 
piłki nożnej dla dzieci i 
młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym przy 
udziale 
wykwalifikowanej 
kadry; ¬ Piłka Nocna 
ma odbywać się w 
godzinach wieczornych 
między 19:00 a 22:00 
na wrocławskich 
obiektach sportowych 
własnych lub 
wynajętych 
odpowiednio 
przygotowanym do 
danej dyscypliny 
sportowej; ¬ Piłka 
Nocna ma być 

Prezydent 
Wrocławia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

konkurs-
ofert/38867/12-04-

2019-2371 
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3.  
 
 
 
MALI WSPANIALI ORLIK 
CUP 2019 

 

 
do 6.05.2019 do 
godz. 12.00  

Kwota 
dofinansowania 
85.000 zł 
 
Maksymalna 
kwota 
dofinansowania 
85.000 zł 

 
 
 
 
 

 

prowadzona i 
nadzorowana przez 
jedną organizację 
pozarządową. 

Zadanie pn. „Mali 
Wspaniali Orlik Cup 
2019” polegać ma na 
organizacji i 
przeprowadzeniu cyklu 
zajęć sportowych dla 
dzieci w wieku 3-7 lat 
przy udziale 
wykwalifikowanej 
kadry; ¬ „Mali 
Wspaniali Orlik Cup 
2019” ma być cyklem 
10 imprez, 
realizowanym na 
istniejących boiskach 
typu orlik, na terenie 
Wrocławia; ¬ „Mali 
Wspaniali Orlik Cup 

Prezydent 
Wrocławia 

 
http://bip.um.wroc
.pl/otwarty-
konkurs-
ofert/38856/12-04-
2019-2370 



   

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

2019” ma być 
prowadzona i 
nadzorowana przez 
jedną organizację 
pozarządową. 
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4. Innowacje społeczne i 
technologiczne w procesie 
aktywizacji osób 
niepełnosprawnych 

od 8 kwietnia 
2019 r. do 20 
maja 2019 r. do 
godz. 10.00. 

Kwota 
dofinansowania 
880.000 zł dla 
ngo 
 
 
 
Maksymalna 
kwota 
dofinansowania 
85.000 zł 
 

Finansowanie badań, 
ekspertyz i analiz 
dotyczących 
rehabilitacji 
zawodowej i 
społecznej osób 
niepełnosprawnych. 

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnosprawn
ych 

https://www.pfron
.org.pl/aktualnosci/
szczegoly-
aktualnosci/news/f
inansowanie-
badan-ekspertyz-i-
analiz-dotyczacych-
rehabilitacji-
zawodowej-i-
spolecznej-osob-
nie-1/ 
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5.  Konkurs nr 
POWR.02.16.00-IP.06-00-
012/19 
Podnoszenie kompetencji 
eksperckich przedstawicieli 
organizacji pozarządowych 
w zakresie niezbędnym do 
udziału w procesie 
stanowienia prawa. 

od 1 kwietnia 
2019 roku do 31 

maja 2019 r. 

Kwota 
dofinansowania 

10.000.000 zł 

Konkurs umożliwi 
dofinansowanie 
podnoszenia 
kompetencji 
eksperckich 
przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych w 
zakresie niezbędnym 
do prawidłowego 
udziału w procesie 
stanowienia prawa, w 
szczególności z zakresu 
prawa gospodarczego, 
ekonomii z 
elementami polityki 
przemysłowej, prawa 
pracy, ekonomii 
przedsiębiorstwa, 
analizy finansowej. 

Szef Kancelarii 
Prezesa Rady 
Ministrów 

https://efs.kprm.go
v.pl/konkurs-nr-
powr021600-ip06-
00-01219 
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6. Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018–2030 PROO 

 

nabór ciągły 
wniosków do 
wyczerpania 

środków 

Kwota 
dofinansowania 

1.800.00 zł 
 

Maksymalna 
kwota 
dofinansowania 
10.000 zł 

 

• Pokrycie wydatków 
wynikających z nagłych 
potrzeb organizacji 
powstałych w wyniku 
wystąpienia 
nieprzewidzianych 
sytuacji i zdarzeń 
mogących mieć istotny 
wpływ na skuteczność 
działania organizacji i 
realizacji jej celów 
statutowych (np. 
awarii sprzętu, 
zniszczeń obiektów, 
innych zdarzeń 
losowych)–„POMOC 
DORAŹNA” 

 

 

Narodowy 
Instytut 

Wolności  

http://witrynawiejs
ka.org.pl/strona-

glowna/fundusze/it
em/50735-

wsparcie-dorazne-
dla-organizacji-
pozarzadowych-

startuje-priorytet-
5-proo 

 



   

 

 
 
 
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/  

 



   

 
 


