
   

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: kwiecień 2018r. 

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

1. FIO 2018 do 5 kwietnia do 

16:15 

w Priorytetach 2-4 

od 20 tys. zł do 400 

tys. zł. 

w Priorytecie 1, od 

20 tys. do 1 mln zł . 

 

Priorytet Małe 

inicjatywy; 

Priorytet Aktywne 

społeczeństwo; 

Priorytet Aktywni 

obywatele; 

Priorytet Silne 

organizacje 

pozarządowe 

 

Narodowy Instytut 

Wolności 

https://fio.niw.gov.

pl/edycja9/  



   

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

2. Program Pajacyk od 1 marca do 10 

kwietnia 2018  

 Polska Akcja 

Humanitarna zaprasza 

do składania wniosków 

na dofinansowanie 

dożywiania w okresie 

wakacji letnich 2018 w 

ramach programu 

Pajacyk. 

Polska Akcja 

Humanitarna 

https://www.pajacyk

.pl/nabor/  



   

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

3. Międzynarodowy 

Fundusz dla 

Różnorodności 

Międzykulturowej 

(IFCD) 

Termin przesłania 

wniosków do 

Komitetów 

Narodowych: 16 

kwietnia 2018 r. 

Maksymalna 

wysokość grantu z 

IFCD może wynieść 

100 000 dolarów 

dla programów i 

projektów i 10 000 

dolarów dla 

wsparcia 

przygotowawczego. 

Fundusz dofinansowuje 

projekty, które mają na 

celu wsparcie tworzenia 

się dynamicznego 

sektora kultury. Cel ten 

osiągany jest głównie 

poprzez ułatwienie 

wdrażania nowych (lub 

wzmocnienia już 

istniejących) polityk i 

przemysłu kulturalnego. 

 

Działania będą mogły się 

rozpocząć najwcześniej 

w marcu 2019 r. 

Fundator 

UNESCO Polska 

 

http://en.unesco.o

rg/creativity/ifcd  



   

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

4. Program Erasmus+ 

Młodzież – Akcja 1, 

Mobilność edukacyjna: 

„Wymiany 

młodzieżowe” 

 

do 26 kwietnia  Celem wymian jest 

wsparcie 

wszechstronnego 

rozwoju młodzieży. 

Umożliwiają one 

poznanie nowych kultur, 

zdobywanie nowych 

umiejętności, 

zrozumienie zasad 

demokracji, idei 

zjednoczonej Europy, 

różnorodności 

kulturowej, współpracy 

zespołowej oraz rozwój 

zainteresowań. 

Komisja 

Europejska - 

Dyrekcja ds. 

Edukacji i Kultury 

http://erasmusplus.o

rg.pl/zaproszenie-do-

skladania-wnioskow/  



   

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

5. Otwarty konkurs ofert 
na 2018 rok na 

powierzenie lub 
wsparcie wykonywania 
zadania publicznego w 

zakresie 
podtrzymywania 

tradycji narodowej, 
pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju 
świadomości 
narodowej, 

obywatelskiej i 
kulturowej. 

do 27 kwietnia 

2018 r. 

Wysokość środków 

publicznych na 

realizację 

wymienionych 

zadań wynosi:  

1 000 000 zł. 

1. Organizacja 

uroczystości, zjazdów i 

innych przedsięwzięć 

kultywujących i 

upowszechniających 

tradycje walk o 

niepodległość i 

suwerenność RP oraz 

pamięć o ofiarach wojny 

i okresu powojennego. 

2. Upamiętnianie miejsc 

historycznych wydarzeń, 

czynów zbrojnych i 

innych form działalności 

niepodległościowej, 

męczeństwa i represji, a 

także upamiętnianie 

osób związanych z tymi 

wydarzeniami poprzez 

wykonanie trwałych 

znaków i obiektów 

pamięci. 

 

Urząd do Spraw 

Kombatantów i 

Osób 

Represjonowanych 

http://www.kombat

anci.gov.pl/pl/urz%C

4%85d/dotacje/rok-

bie%C5%BC%C4%85c

y/1054-otwarty-

konkurs-ofert-na-

2018-rok.html  



   

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

6.  Program „Polskie 
Nadziej Olimpijskie” 

od 4 do 30 

kwietnia 

 Celem programu jest 

udzielanie wsparcia 

dzieciom i młodzieży 

uprawiającej sporty 

wyczynowe, jak również 

wspieranie aktywności 

sportowej dzieci chorych 

i niepełnosprawnych.  

Wspólna 

inicjatywa 

Polskiego 

Komitetu 

Olimpijskiego, 

Telewizji Polsat, 

firmy 

Procter&Gamble 

oraz agencji Grey 

Group. 

 

http://www.nadzieje

olimpijskie.pl/   

 

 



   

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  



   

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

 

2. 
Program Erasmus+ na 

2018 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

.org.pl/aktualnosci/ 

 

 

 



   

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

 

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  

 



   

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

 

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

/  



   

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

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/  



   

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

6.  Program Europa dla 

Obywateli 

 

Agencja Wykonawcza ds. 

Edukacji, Kultury i Sektora 

Audiowizualnego (EACEA) 

opublikowała priorytety 

komponentów programu 

„Europa dla obywateli”, które 

obowiązywać będą w latach 

2018-2020. 

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/  

 

https://europadlaob

ywateli.pl/zaktualizo

wane-priorytety-

komponentow-

programu-europa-

dla-obywateli-lata-

2018-2020/  

 

 



   

 

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/  

 

 


