
   

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – marzec 2017 

 
 

Nazwa konkursu Termin złożenia 

wniosku 

Maksymalna 

kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 

obszar(y) wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 

grantodawca 

Link do konkursu 

1. Konkurs ofert na: „Forum 

Polsko-Czeskie na rzecz 

zbliżenia społeczeństw, 

pogłębionej współpracy i 

dobrego sąsiedztwa 2017”. 

do 1 marca 2017, 
do godz. 16:15 

Wysokość środków 
finansowych 
przeznaczonych na 
realizację ww. 
zadania 
publicznego 
wynosi: 430 000,00 
(słownie: czterysta 
trzydzieści tysięcy) 
PLN. 

 

Cele zadania służą 
zacieśnianiu szeroko 
pojętej współpracy w 
stosunkach polsko-
czeskich, obejmującej 
różne dziedziny: 
polityczną, gospodarczą, 
samorządową, medialną, 
kulturalną, naukowo-
techniczną i młodzieżową. 
Projekty powinny odnosić 
się do następujących 
priorytetów: a. 40. 
rocznica Karty ’77 – polski 
i czeski wkład w dziedzinie 
przestrzegania praw 
człowieka; b. tolerancja i 
wolność na szlakach 
wzajemnych kontaktów 
polsko-czeskich; c. 
współpraca młodzieżowa 
jako narzędzie do 
budowania trwałych 
partnerstw między 
podmiotami polskimi i 
czeskimi. 

Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych 

http://www.msz.gov.

pl/pl/ministerstwo/k

onkursyministra/kon

kurs_na_realizacje_z

adania_publicznego_

_forum_polsko_czes

kie_na_rzecz_zblizeni

a_spoleczenstw__po

glebionej_wspolprac

y__i_dobrego_sasied

ztwa_2017_;jsessioni

d=739EC5FE240D4FC

3A4DBC068FE64A56

5.cmsap1p   
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2. Program Sport dla 

Wszystkich 

do 6 marca 2017 Do 
rozdysponowan
o kwota w 
łącznej 
wysokości 
8 062 000 zł. 
Wkład własny – 
co najmniej 
20% całości 
kosztów 
realizacji 
zadania 
 
 

Upowszechnianie sportu 
różnych grup społecznych i  
środowiskowych: 

1) Upowszechnianie sportu 
w rodzinie oraz w różnych 
grupach społecznych. 

  

Minister Sportu i 

Turystyki 

http://bip.msit.gov.pl

/bip/finansowanie-

zadan/sport-

powszechny/2017-

rok/1966,Konkurs-

na-dofinansowanie-

w-2017-roku-zadan-

z-zakresu-Programu-

Sport-dla-

Wszystk.html  
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3. 

Nabór diagnoz w 

Ogólnopolskim Konkursie 

Grantowym w ramach 

Programu "Równać Szanse 

2017" Polsko-

Amerykańskiej Fundacji 

Wolności. 

 

do 14 marca 
2017 

do 40 000 zł Celem konkursu jest 
wsparcie projektów 
organizacji 
pozarządowych, 
których celem ma być 
rozwój umiejętności 
społecznych młodych 
ludzi z miejscowości 
do 20 tys. 
mieszkańców, 
przydatnych zarówno 
w ich obecnym, jak i 
dorosłym życiu. 

 

Polska Fundacja 
Dzieci i Młodzieży 

 

http://rownacszanse.

pl/i325  
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4. Otwarty konkurs ofert na 

2017 rok na powierzenie 

lub wsparcie wykonywania 

zadań opiekuńczych 

wykonywanych na rzecz 

środowiska 

kombatanckiego 

do 15 marca 2017 Wysokość 
środków 

publicznych na 
realizację 

wymienionych 
zadań wynosi: 

150 000 zł. 

Rodzaje zadań objętych 
konkursem ofert 

ZADANIE NR 1: 
Wykonywanie usług 
opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych na rzecz 
środowiska 
kombatanckiego, 

ZADANIE NR 2: Zakup 
sprzętów, akcesoriów i 
materiałów niezbędnych 
do sprawowania opieki nad 
kombatantami. 

 

Urząd do Spraw 

Kombatantów  

i Osób 

Represjonowanych 

http://www.kombata

nci.gov.pl/pl/urz%C4

%85d/dotacje/rok-

bie%C5%BC%C4%85c

y/639-otwarty-

konkurs-ofert-na-

2017-rok-na-

finansowanie-lub-

dofinansowanie-

koszt%C3%B3w-

zada%C5%84-

opieku%C5%84czych-

wykonywanych-na-

rzecz-

%C5%9Brodowiska-

kombatanckiego.htm

l  
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5. 

Program RITA - Przemiany 

w regionie. 

do 15 marca 2017, 
do godz. 16:00 

 

Harmonogram 
składania 
wniosków w 2017 
roku: 

- edycja wiosenna - 
15 marca 2017 

- edycja jesienna - 
16 października 
2017.  

 

Wysokość 
dofinansowania 
jednego projektu 
maksymalnie do 
40.000 zł. 

Minimalny wkład 
własny: 15% całej 
wartości projektu 
(w postaci wkładu 
finansowego, 
rzeczowego lub 
osobowego). 

 

Celem programu jest 
wsparcie 
demokratycznych i 
systemowych 
przemian w krajach 
Europy Wschodniej, 
Kaukazu i Azji 
Centralnej, poprzez 
dzielenie się polskim 
doświadczeniem w 
tym zakresie, oraz 
udział w 
kształtowaniu 
nowych liderów i elit 
zdolnych do działania 
na rzecz demokracji, 
gospodarki rynkowej 
oraz społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Fundacja Edukacja dla 

Demokracji 

http://programrita.or

g/  
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6. 

Konkurs „Seniorzy w akcji” 

Inkubator + dotacje 

 

O dotacje mogą ubiegać się 

osoby 60+ lub pary 

międzypokoleniowe (osoba 

60+ i osoba w wieku 18-35 lat) 

we współpracy organizacją 

pozarządową czy instytucją, 

która pełni rolę podmiotu 

aplikującego o dotację (np. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

fundacja lub stowarzyszenie, 

dom kultury). 

do 20 marca 2017 Udział w konkursie 
daje możliwość 

otrzymania 
wsparcia 

finansowego w 
wysokości do 12 

000 zł. 

Działania społeczne 
osób starszych i 
inicjatywy 
międzypokoleniowe. 
Konkurs skierowany jest 
do osób 60+ i do par 
międzypokoleniowych, 
które mają pomysł na 
projekt społeczny, chcą 
pracować nad jego 
rozwojem i zrealizować 
przy wsparciu 
ekspertów, 
doświadczonych 
animatorów i 
uczestników programu. 
Szukamy osób, które 
pragną zdobyć nowe 
umiejętności, przydatne 
w swojej dalszej 
aktywności społecznej. 

Towarzystwo 

Inicjatyw Twórczych 

„ę” i Polsko-

Amerykańska 

Fundacja Wolności 

http://seniorzywakcji

.pl/o-konkursie/ 
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7. 

Program dotacyjny "Kultura 

– Interwencje 2017" 

do 27 marca 2017  
Minimalna kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania 
wynosi 15 000 zł i 
może stanowić 
maksymalnie 75% 
budżetu 
przedstawionego 
we wniosku.  

 

Tworzenie warunków 
dla wzmacniania 
tożsamości i 
uczestnictwa w 
kulturze na poziomie 
regionalnym, 
lokalnym i krajowym 
poprzez finansowe 
wsparcie realizacji 
projektów 
upowszechniających 
dorobek kultury i 
zwiększających 
obecność kultury w 
życiu społecznym 

Narodowe Centrum 

Kultury 

http://www.nck.pl/d

om-kultury-

plus/318585-

oglaszamy-nabor-do-

programu-kultura-

interwencje-2017/  
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8. 

drugi nabór do Programu 

"Miejsca Pamięci 

Narodowej za Granicą" 

do 31 marca 2017  
Minimalna kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania 
wynosi 5 000 zł i 
może stanowić 
maksymalnie 80% 
budżetu 
przedstawionego 
we wniosku.  

 

Celem programu jest 
dążenie do 
zapewnienia godnego 
miejsca spoczynku 
naszym poległym i 
pomordowanym oraz 
troska i opieka nad 
miejscami pochówku 
znajdującymi się poza 
granicami kraju. 

Minister Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

http://www.mkidn.g

ov.pl/pages/strona-

glowna/finanse/prog

ramy-

ministra/programy-

mkidn-2017/miejsca-

pamieci-narodowej-

za-granica.php  
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9. 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.nbport

al.pl/edukacja-w-

nbp/dofinansowanie-

nbp  
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10. 

Komisja Europejska 

opublikowała 

zaproszenie do składania 

wniosków w ramach 

Programu Erasmus+ na 

2017 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.o

rg.pl/aktualnosci/  

 

 

 



   

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  

 

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: http://konkursy-dla-ngo-blogspot.com/  

- Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/ 

      

Opracowanie: Karolina Furmańska 

Doradca  organizacji pozarządowych  


