Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: marzec 2020
Lp.

1.

Nazwa konkursu

Dolnośląski Budżet
Obywatelski

Termin złożenia
wniosku
do 15.03 2020 r.

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Na następujące
dziedziny do 20 tys.
zł:
-sport,

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
-sport,
-turystyka,
-kultura,

-turystyka,
-kultura,

-dz. na rzecz osób
niepełnosprawnych,

-dz. na rzecz osób
niepełnosprawnych,

- rozwój społeczeństwa
obywatelskiego,

- rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego,

- dz. na rzecz seniorów.

- dz. na rzecz
seniorów.

Dotacja 10 tys. zł na
rozwój rzemiosła.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Zarząd
Województwa
Dolnośląskiego

Link do konkursu

https://aktywny.doln
yslask.pl

Lp.

2.

Nazwa konkursu

Ogólnopolski Konkursu
Grantowy 2020

Termin złożenia
wniosku
do 16.03.2020 r.
godz. 12:00

Maksymalna
kwota
dofinansowania
dotacje do 40 tys.
zł na projekty
trwające 15
miesięcy

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Celem Programu jest
wyrównanie szans
młodych ludzi na dobry
start w dorosłe życie.
Chodzi o sytuację, w
której młody człowiek z
małej miejscowości
potrafi samodzielnie i
świadomie osiągać
wyznaczone przez siebie
cele myśląc
perspektywicznie o
własnej przyszłości.

Polska Fundacja
Dzieci i Młodzieży

https://rownacszans
e.pl/2020/okg_oglos
zenie_I_etap

Lp.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

3.

Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy, finansowanym ze
środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 20142021.

do 31.03.2020 r.
do godz. 12,00

Kwota
przeznaczona na
dotacje w
pierwszym
konkursie: 10 mln.
EURO
Dotacje od 5 tys.
do 62,5 tys. EUR

Obszar 1. Angażowanie
obywateli i obywatelek
w sprawy publiczne i
działania społeczne: 4
500 000 euro,

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

http://aktywniobywat
Fundacja im.
ele.org.pl/dlaStefana Batorego
wnioskodawcow/konk
w konsorcjum z
urs-na-projektyFundacją
tematyczne/
Pracownia Badań i
Innowacji
Obszar 2. Ochrona praw Społecznych
„Stocznia” i
człowieka i równe traktowanie: 2 985 000 euro, Fundacją
Akademia
Obszar 3. Wzmocnienie Organizacji
grup narażonych na wy- Obywatelskich
kluczenie: 2 970 000
euro.

Lp.

4.

Nazwa konkursu

Konkurs Funduszu
Obywatelskiego - wspieranie
lokalnych działań strażniczych
w Polsce

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Do 16 marca 2020
r. do godziny 14:00 Dotacje do 4,9 tys.
zł








Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

W ramach konkursu
Fundusz
https://www.fundusz
wspierane będą działania Obywatelski przy obywatelski.pl/zgloszaplanowane do realiza- Fundacji dla Polski inicjatywe
cji w roku 2020, będące
stałą działalnością wnioskodawcy lub nawiązujące do niej, o następującym charakterze:
1/ systematyczne
działania strażnicze w
danej gminie/regionie;
2/ konkretne akcje
strażnicze mające na
celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym obszarze życia publicznego;
3/ działania sieciujące
strażników/strażniczki z
różnych gmin w Polsce.

W ramach otwartego
konkursu organizacje

Lp.

5.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Finansowanie, Wzmacnianie III do 04.03.2020 r.
godz. 12:00
sektora

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

mogą uzyskać wsparcie
Łączny budżet 17,8 na realizację działań
mln zł.
misyjnych (statutowych)
oraz wzmocnienie
Dotacje od 100 tys. instytucjonalne.
do 700 tys. PLN

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Narodowy Instytut https://www.niw.gov
Wolności –
.pl/kontakt/proo/pro
Centrum Rozwoju o-2020/
Społeczeństwa
Obywatelskiego

Lp.

6.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Konkurs nr POWR.02.10.00- Do 12.03.2020 r.
do godz. 12,00
IP.02-00-001/20
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 24
mln. zł.

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
usługa asystencka
(ASPE) dla uczniów o
zróżnicowanych
potrzebach
edukacyjnych i
rozwojowych w
przedszkolach i
szkołach
ogólnodostępnych.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

Link do konkursu

https://efs.men.gov.
pl/nabory/ogloszenie
-o-konkursie-nrpowr-02-10-00-ip02-00-001-20asystent-ucznia-zespecjalnymipotrzebamiedukacyjnymi/

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/

