
   

 

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – listopad 2017 

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

1. Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
ogłosił otwarty konkurs ofert 

na realizację zadania 
publicznego w roku 2017 w 
zakresie upowszechniania i 

ochrony praw konsumentów 
przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty. 

 
Realizacja przedsięwzięcia 
pt.: „Konsumenci seniorzy 
a sprzedaż bezpośrednia - 

prawa i zagrożenia” 

do 6 listopada, do 
godz. 10:00  

40 900,00 zł Podniesienie 
świadomości i 
uwrażliwienie osób 
starszych, które mogą 
stać się ofiarami 
nieuczciwej sprzedaży 
bezpośredniej. 

Prezes UOKiK https://www.uokik.
gov.pl/konkursy.ph

p#faq3195  

https://www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq3195
https://www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq3195
https://www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq3195
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wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
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ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

2. Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
ogłosił otwarty konkurs 

o zlecenie realizacji 
zadań publicznych w 
formie wsparcia nr 

4/2017 pn. 
„Samodzielni i 

skuteczni”. 

do 8 listopada  Planowana 
wysokość środków 
na dofinansowanie 
realizacji projektów 
zgłoszonych w 
konkursie wynosi 
90.000.000 zł. 

W ramach konkursu mogą być 
zgłaszane projekty z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób 
niepełnosprawnych dotyczące: 
kierunku pomocy 1 „wejście osób 
niepełnosprawnych na rynek 
pracy”; 
kierunku pomocy 2 „zwiększenie 
samodzielności osób 
niepełnosprawnych”; 
kierunku pomocy 3 „wzrost 
aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia”; 
kierunku pomocy 4 „zapewnienie 
osobom niepełnosprawnym 
dostępu do informacji”; 
kierunku pomocy 5 „poprawa 
jakości funkcjonowania otoczenia 
osób niepełnosprawnych”; 
kierunku pomocy 6 
„upowszechnianie pozytywnych 
postaw społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych i wiedzy 
dotyczącej niepełnosprawności”. 

 

PFRON https://www.pfron
.org.pl/organizacje-
pozarzadowe/proje
kty-i-konkursy-dla-

organizacji-
pozarzadowych/za

dania-zlecane-
konkurs/samodziel

ni-i-skuteczni-
konkurs-

42017/ogloszenie-
z-dnia-10-

pazdziernika-2017-
roku-konkursu-pn-

samodzielni-i-
skuteczni/  

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/samodzielni-i-skuteczni-konkurs-42017/ogloszenie-z-dnia-10-pazdziernika-2017-roku-konkursu-pn-samodzielni-i-skuteczni/
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3.  Minister Spraw 
Wewnętrznych i 

Administracji ogłasza 
otwarty konkurs ofert na 

realizację w 2017 r. zadania 
publicznego z zakresu 

działań na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego 

pn. Organizacja 
uroczystości 

upamiętniających 
działalność organizacji 

mniejszości słowackiej na 
terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

do 9 listopada  30 000 zł 
 

Zadanie dotyczy 
działań 
podejmowanych w 
okresie od dnia 15 
listopada 2017 r. do 
dnia 31 grudnia 2017 
r., związanych z 
upamiętnieniem 
działalności organizacji 
mniejszości słowackiej 
na terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. Efektem 
realizacji zadania, przy 
pozostawionej 
swobodzie wyboru 
działań, ma być 
ochrona, zachowanie i 
rozwój tożsamości 
kulturowej mniejszości 
słowackiej. 

Minister MSWiA https://bip.mswia.g
ov.pl/bip/otwarte-

konkursy-
ofert/25025,Otwar
ty-konkurs-ofert-
pn-Organizacja-

uroczystosci-
upamietniajacych-
dzialalnosc-o.html  

https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25025,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Organizacja-uroczystosci-upamietniajacych-dzialalnosc-o.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25025,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Organizacja-uroczystosci-upamietniajacych-dzialalnosc-o.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25025,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Organizacja-uroczystosci-upamietniajacych-dzialalnosc-o.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25025,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Organizacja-uroczystosci-upamietniajacych-dzialalnosc-o.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25025,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Organizacja-uroczystosci-upamietniajacych-dzialalnosc-o.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25025,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Organizacja-uroczystosci-upamietniajacych-dzialalnosc-o.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25025,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Organizacja-uroczystosci-upamietniajacych-dzialalnosc-o.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25025,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Organizacja-uroczystosci-upamietniajacych-dzialalnosc-o.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25025,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Organizacja-uroczystosci-upamietniajacych-dzialalnosc-o.html
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4.  Fundacja Banku 
Zachodniego WBK 

zaprasza do składania 
wniosków w kolejnej 

edycji konkursu 
grantowego Bank 

Ambitnej Młodzieży 
(BAM).  

do 15 listopada Maksymalna kwota 
grantu, o którą 

można się ubiegać 
w ramach 

niniejszego 
programu wynosi 

10.000 zł. 

W tej edycji dodatkowo 
punktowane będą 
projekty związane z 
tematami dotyczącymi 
zagadnień 
ekonomicznych 
„Ekonomia wokół nas”. 

Fundacja Banku 
Zachodniego WBK 

http://fundacja.bz
wbk.pl/2016/10/24

/bank-ambitnej-
mlodziezy/  

http://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/bank-ambitnej-mlodziezy/
http://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/bank-ambitnej-mlodziezy/
http://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/bank-ambitnej-mlodziezy/
http://fundacja.bzwbk.pl/2016/10/24/bank-ambitnej-mlodziezy/
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5. Minister Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej ogłosiła, 

w ramach Resortowego 
programu rozwoju 

instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH+”, konkurs 
„MALUCH+” 2018. 

 

Organizacje 
pozarządowe 
mogę składać 

wnioski do  
17 listopada 

2017 r. w module 
3 i 4.  

Na Program 
przeznaczono w 
2018 r. kwotę  

450 000 000 zł. 

Program „MALUCH+” 
realizowany jest w 2018 r. 
w jednej edycji złożonej z 4 
modułów, w których są 
dofinansowywane 
działania na rzecz rozwoju i 
utrzymania infrastruktury 
opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3, tj. żłobków, 
klubów dziecięcych i miejsc 
u dziennych opiekunów. 
Moduł 3 (dla podmiotów 
innych niż jst): utworzenie 
w 2018 r. nowych miejsc w 
instytucjach opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 i 
zapewnienie ich 
funkcjonowania, a także 
samo utworzenie miejsc; 
Moduł 4 (dla podmiotów 
innych niż 
jst): zapewnienie 
funkcjonowania miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3. 

Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki 

Społecznej 

https://www.mpips.g
ov.pl/wsparcie-dla-

rodzin-z-
dziecmi/opieka-nad-
dzieckiem-w-wieku-

do-lat-
trzech/resortowy-
pogram-maluch-

plus/rok-
2018/ogloszenie-o-

konkursie/  

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/
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6.  Poczuj swoją siłę! 

Program społeczny na 

rzecz siły kobiet i 

organizacji pożytku 

publicznego 

 

do 30 listopada 15 wybranych przez 
jury programu 

organizacji otrzyma 
po 2000 zł. 

Dodatkowo trzy 
spośród nich 

otrzymają dotacje 
w wysokości  

20 000 zł. 

Vichy uruchamia program 
społeczny na rzecz siły kobiet i 
organizacji pożytku 
publicznego, którym liderują. 
Warunkiem przyjęcia do 
programu jest to, by 
aplikująca organizacja 
powstała z inicjatywy kobiet i 
nadal była przez nie 
zarządzana. 
Organizacje mogą zgłaszać się 
do programu w ramach 3 
kategorii: Kobiety dla 
Zdrowia (działalność związana 
m.in. z profilaktyką 
zdrowotną), Kobiety dla 
Biznesu (działalność związana 
z aktywizacją zawodową i 
propagowaniem 
przedsiębiorczości kobiet) 
i Kobiety dla Społeczeństwa 
(np. działalność związana z 
ekologią, sztuką czy 
równouprawnieniem). 

Vichy http://www.vichy.p
l/artykul/poczuj-

swoja-
sile/a65722.aspx  

 

 

http://www.vichy.pl/artykul/poczuj-swoja-sile/a65722.aspx
http://www.vichy.pl/artykul/poczuj-swoja-sile/a65722.aspx
http://www.vichy.pl/artykul/poczuj-swoja-sile/a65722.aspx
http://www.vichy.pl/artykul/poczuj-swoja-sile/a65722.aspx


   

 

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. 

Komisja Europejska 

opublikowała 

zaproszenie do 

składania wniosków w 

ramach Programu 

Erasmus+ na 2017 rok 

http://erasmuspl
us.org.pl/o-

programie/termi
ny/ 

 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 

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/  

 

 

http://europadlaobywateli.pl/harmonogram/
http://europadlaobywateli.pl/harmonogram/
http://europadlaobywateli.pl/harmonogram/
https://europadlaobywateli.pl/
https://europadlaobywateli.pl/


   

 

 

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/  

 

 

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

