
 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Konkursy i dotacje 2/kwiecień 2014 

 
Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info Tam dowiesz się co aktualnie dzieje się w Sieci oraz  
na jakie wydarzenia zapraszają Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze.  
 
Dane teleadresowe Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych znajdziesz tutaj: 
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory 
 
Dołącz do nas na facebooku  
 

Konkursy – Gmina Wrocław 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Przygotowanie  
i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych 
zawodowych i niezawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, zamieszkujących na terenie 
Wrocławia. Celem konkursy jest tworzenie warunków do rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej poprzez 
kwalifikowanie i przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych w celu zapewnienia opieki 
i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Termin składania ofert: 29 kwietnia 2014 r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizacja wypoczynku 
dzieci i młodzieży – wyjazdowe lato 2014. Celem jest zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży. Profilaktyka 

antyalkoholowa, przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Termin składania ofert: 29 kwietnia 
2014r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Międzynarodowy turniej 
taneczny na terenie Wrocławia w 2014 roku. Celem jest wzbogacenie oferty sportowej Wrocławia poprzez 

organizację międzynarodowych turniejów. Termin składania ofert: 30 kwietnia 2014r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Puchar świata w łucznictwie 
na terenie Wrocławia w 2014 roku. Celem konkursy jest wzbogacenie oferty sportowej Wrocławia poprzez 
organizację międzynarodowych zawodów. Termin składania ofert: 30 kwietnia 2014r. Więcej.   
 

Konkursy – Urząd Marszałkowski 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania 
publicznego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe. Celem jest 
wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego 
realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udziałem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
Zadanie to ma na celu szkolenie i doskonalenie ratowników, ochronę i bezpieczeństwo osób przebywających na 
obszarach wodnych oraz zakupu specjalistycznego sprzętu. Termin naboru do dnia 25 kwietnia 2014 r.  Więcej.   
 
 
 
 

http://www.inkubatorngo.info/
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
https://www.facebook.com/inkubatorNGO.info
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/2159,070420141448.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/2160,070420141449.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/2158,070420141447.html
http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/2162,070420141450.html
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=24078&idmp=127&r=r
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Konkursy – Ministerialne 
 
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do 
ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie jako część 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020. Celem strategicznym programu jest kształtowanie 
twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych 
oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących 
wiedzę o języku. Nabór trwa do 9 maja 2014 roku. Więcej.   
 
Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu 
wspierania sportu młodzieżowego w roku 2014 oraz zaprasza do składania wniosków. Rodzaje zadania: szkolenie 
indywidualne i grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach 
międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowanie reprezentacji Polski do udziału  
w Akademickich Mistrzostwach Świata w roku 2014.Wnioski można składać od 28 listopada 2013 roku  
do 31 października 2014 roku. Więcej. 
 

Konkursy oraz Programy Unijne  
 
Program „Horyzont 2020” promuje równość płci poprzez wspieranie zmian strukturalnych w sposobie organizacji 
instytucji badawczych oraz aspektu płci w treściach i programach działalności badawczej. Tego właśnie dotyczącą 
ogłoszone nabory wniosków. Działania te adresowane są do naukowców i innowatorów, organizacji badawczych, 
szkół podstawowych i średnich oraz uczelni wyższych, muzeów nauki, obywateli i stowarzyszeń oraz grup 
obywatelskich, mediów oraz ustawodawców na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Więcej.  
  
Komisja Europejska po raz trzeci zachęca do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 
projektu europejskiego „Zrównoważona mobilność miejska”. Kampania KE poświęcona mobilności miejskiej 
zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju jest związana z Europejskim Tygodniem Mobilności, organizowanym 
co roku w dniach od 16 do 22 września. Jego najważniejszym dniem jest dzień bez samochodu w mieście. Termin 
składania wniosków upływa 30 kwietnia 2014r. Więcej.   
 
Unijna Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zaprasza do składania wniosków  
w Programie Erasmus+: Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży: 
międzynarodowa współpraca w zakresie wdrażania innowacyjnych polityk pod kierownictwem władz publicznych 
wysokiego szczebla (EACEA/10/14, Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – przyszłe inicjatywy). Wymagane 
utworzenia partnerstwa obejmującego minimum cztery podmioty reprezentujące trzy kwalifikujące się kraje. 
Termin składania wniosku wstępnego: 20 maja 2014r. – zgodnie z datą stempla pocztowego, wnioski pełne:  
2 października 2014r. – zgodnie z datą stempla pocztowego. Więcej.  
 
W ramach Erasmus+ Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ogłasza konkurs: 
Władze krajowe na rzecz praktyk zawodowych. Jego celem jest wspieranie wprowadzania lub modernizacji praktyk 
zawodowych w ramach systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Zaproszenie skierowane jest do organów 
krajowych odpowiedzialnych za systemy praktyk zawodowych oraz do organizacji wyznaczonych przez te organy. 
Termin składania wniosków mija 26 czerwca 2014r. Więcej.  
 
 

http://www.jezykojczysty.pl/
http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2013-rok/1187,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-ze-.html
http://www.podlaskie.eu/konkursy/zaproszenia-do-skladania-wnioskow-pt-promowanie-rownosci-plci
http://dotherightmix.eu/action/about
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2014_087_R_0010_01
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Fundacje Bankowe 
 
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga. Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra 
publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom 
non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. EDUKACJA: 
innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci  
i młodzieży oraz II. ROZWÓJ LOKALNY: priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości. 
Finansowane są w ramach wszystkich obszarów programowych takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, 
konkursy i olimpiady. Najbliższe terminy składania wniosków są następujące:, do 24 czerwca 2014, do 30 września 
2014. Szczegóły: http://www.citibank.pl/. 
 
Fundacja Banku Zachodniego WBK. Fundacja chce odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i aspiracje młodych ludzi, 
dlatego stworzyła dwa specjalne programy grantowe, w ramach których można uzyskać dofinansowanie do różnych 
projektów celowych. Zapraszamy do udziału w konkursie: "Bank Ambitnej Młodzieży" - dedykowany młodzieży, 
która chce się angażować w inicjatywy edukacyjne, obywatelskie, kulturowe. (nabór ciągły). Więcej informacji  
na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl. 
 
Fundacja BRE Banku – „Nasze działania wynikają z troski o otoczenie, w którym żyjemy. Pragniemy przede 
wszystkim wspierać działania służące podnoszeniu poziomu wiedzy i edukacji w społeczeństwie oraz 
wyrównywaniu szans. Inwestujemy w naukę, nie zapominając o potrzebach osób pokrzywdzonych przez los. 
Wspieramy finansowo i rzeczowo konkretne projekty, ale także, w ramach prowadzonej współpracy, 
wyspecjalizowane organizacje społeczne”- Henryk Okrzeja, Prezes Zarządu Fundacji BRE Banku. Szczegółowe zasady 
wsparcia przez Fundacje BRE Bank pod adresem: http://brebank.pl. 
 
Fundacja im. dr. M. Kantona. Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku Pekso SA widoczny jest  
w działalności charytatywnej i społecznej. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań  
w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych 
instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym  
i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów  
i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury. Więcej. 
 
Fundacja BGŻ. Fundacja podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania 
publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa Bank. W szczególności, Fundacja została 
powołana w celu: 

 prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania  
i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia; 

 wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa,  
w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej 
młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionówi rodzin dotkniętych ubóstwem; 

 wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym. Więcej. 
 
 

Pozostali Grantodawcy 
 

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm
http://fundacja.bzwbk.pl/fundacja/o-fundacji.html
http://brebank.pl/pl/fundacjabrebanku/wsparcie/
http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/
http://www.bgz.pl/o_banku/dzialalnosc_charytatywna/fundacja_bgz.html
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Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do składania 
wniosków o dofinansowanie projektów na rzecz wsparcia Polonii i Polaków mieszkających za granicą.  Wnioski 
można składać w ramach dwóch konkursów: Konkurs „Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską” - wspierający 
działania polskich organizacji pozarządowych, które aktywnie wzmacniają więzi i kontakty Polonii z Ojczyzną 
poprzez realizację projektów adresowanych do Rodaków na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Rosji, Kazachstanie  
i Uzbekistanie oraz konkurs „Wzmacnianie i aktywizacja środowisk polskich” - wspierający działania polskich 
organizacji pozarządowych, które aktywnie wzmacniają pozycję Polonii i Polaków w krajach Unii Europejskiej, 
Norwegii, Szwajcarii i Islandii. Projekty przyczynią się do wzmocnienia i aktywizacji środowisk polskich w krajach 
objętych konkursem, będzie dotyczył przede wszystkim następujących obszarów tematycznych: wspieranie 
modernizacji oraz skuteczności działania organizacji polonijnych, promocja polskiej kultury, pielęgnowanie 
dziedzictwa polskiego, upowszechnianie wśród mniejszości polskiej oraz innych grup polskich wiedzy w zakresie 
przysługujących im praw oraz pomocy w ich egzekwowaniu. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 
25 kwietnia 2014r. o godz. 16:00. Więcej.   
 
Fundacja Dobra Sieć i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w partnerstwie z Fundacją Orange. Zaprasza  
do konkursu „Odkryj e-wolontariat”  Organizatorzy od 2009 r. promują zaangażowanie społeczne wykorzystujące 
potencjał sieci i jej użytkowników. Do pięciu dotychczasowych edycji konkursu „Odkryj e-wolontariat” zgłaszano 
istniejące w Internecie projekty angażujące internautów w działania społeczne. Tym razem organizatorzy otwierają 
konkurs dla tych, którzy mają pomysły na nowe projekty. W 2014 r. konkurs „Odkryj e-wolontariat” staje się 
konkursem grantowym! Nabór wniosków poprzez formularz zgłoszeniowy http://e-wolontariat.pl/formularz-
zgloszeniowy trwa do 30 kwietnia. Więcej.   
 
Fundacja Dobra Sieć  zaprasza do konkursu „Pomysły do Potęgi” poszukiwane! Wycieczki, warsztaty, gry 
planszowe, zabawy edukacyjne, quizy, gry terenowe i wiele innych – tak od dziś może wyglądać nauka matematyki! 
Jeśli jesteś zwolennikiem edukacji przez zabawę, pasjonują cię nauki ścisłe i masz swój pomysł na niebanalne  
i skuteczne uczenie matematyki, zgłoś się do konkursu grantowego „mPotęga”! Termin nadsyłania wniosków -  
9 maja 2014 r. Więcej.  
 
Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy „Najpierw Rodzina 2014” skierowany do rodzinnych form 
opieki zastępczej i małych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu udzielamy wsparcia 
finansowego na realizację projektów dot. pracy z rodzinami biologicznymi, pomocy specjalistycznej, podniesienia 
standardów życia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Wnioski można składać do 15 maja 2014. Więcej.  
 
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego zaprasza do starania się o środki w ramach III edycji Funduszu 
Małych Grantów. Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc 
organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.  Termin składania 
wniosków mija  1 czerwca 2014 r. Więcej.  
 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - pełniąca rolę Operatora programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 
(FSS) - ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym: Mobilność Studentów i Pracowników 
Uczelni. FSS ustanowiony został w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG. Więcej.  
 
Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach jej 
programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony PAFW ubiegają się o dotacje składając 
wniosek bezpośrednio u realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują 

http://polonia.edudemo.org.pl/konkursy-dla-ngo
http://e-wolontariat.pl/formularz-zgloszeniowy
http://e-wolontariat.pl/formularz-zgloszeniowy
http://www.e-wolontariat.pl/
http://www.mpotega.pl/
http://www.towarzystwonaszdom.pl/
http://www.pbd.org.pl/
http://www.fss.org.pl/mobility/mobilnosc-studentow-i-pracownikow-uczelni-nabor-luty-2014
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komisje ekspertów powoływane przez Fundację. Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać  
u realizatora danego programu lub też pobrać ze strony internetowej programu. Zapraszamy do zapoznania się  
z opisami przedsięwzięć Fundacji, gdzie znajdziecie Państwo dane teleadresowe realizatorów. http://www.pafw.pl/. 
 
Dotacje z Fundacji Orlen Dar Serca. Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie  
i popieranie charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. Wniosek o dotacje oraz szczegółowe 
informacje: http://www.darserca.pl. 
 
Technologie non-profit. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. Program wspiera organizacje pozarządowe dając 
dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie 
zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. W programie mogą wziąć 
udział organizacje pozarządowe i wybrane placówki non-profit sektora państwowego. Organizacje mogą otrzymać 
dotacje na oprogramowanie komputerowe firmy Microsofti sprzęt sieciowy Cisco, a także po promocyjnych cenach 
zakupić antywirus MKS_vir i oprogramowanie księgowe Lefthand.  Więcej informacji na stronie: 
www.technologie.org.pl. 
 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Finansowe i merytoryczne wsparcie wymian. Jeżeli są Państwo 
nauczycielami, którzy mają szkołę partnerską w Berlinie i chcą z uczniami niemieckimi zrobić wspólne 
przedstawienie teatralne? A może klub sportowy nawiązał przyjaźń z drużyną z Polski i teraz młodzi piłkarze planują 
ją odwiedzić, zorganizować wspólne treningi i rozegrać turniej? Albo marzy się Państwu zaangażowanie młodzieży 
we wspólny polsko-niemiecki projekt ekologiczny? PNWM jako taka nie organizuje spotkań młodzieży, ale 
umożliwia ich realizację. Wiele spotkań dochodzi do skutku dzięki naszym dotacjom. Szczegóły dotyczące składania 
wniosków w PNWM znajdą pod stroną internetową: http://www.pnwm.org. 
 
Fundacja Polska Miedź. Dotacje. Warunkiem otrzymania darowizny przez podmiot ubiegający, jest wypełnienie 
i złożenie w biurze Fundacji formularza "Wniosku o udzielenie darowizny". Do wniosku należy załączyć ponadto: 
szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju 
pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie; szczegółowy budżet uwzględniający wszystkie 
dochody i wydatki (łącznie z pomocą rzeczową oraz kosztami czasu pracy ludzi); statut organizacji bądź inny 
dokument określający zasady działalności podmiotu wnioskującego oraz kserokopię aktualnego wypisu  
z właściwego rejestru sądowego. Szczegóły: http://www.kghm.pl. 
 
Program dotacyjny "Dla Białorusi Для Беларусі". Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza  
do składania wniosków w ramach programu dotacyjnego "Dla Białorusi Для Беларусі". Celem programu jest 
wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu 
demokratycznych przemian na Białorusi. Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu około  
3 miesięcy. Dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 euro. Dotacje 
udzielane są na następujące przedsięwzięcia:  

 pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania 
edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe); 

 ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania 
postaw tolerancji; 

 prowadzenia niezależnych badań i analiz; 

 poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i społecznościowych. 

http://www.pafw.pl/
http://www.darserca.pl/index.php?page=dotacja_dla_osob_prawnych
http://www.technologie.org.pl/
http://www.pnwm.org/c50,informacje_ogolne
http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=293


 

                         
 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji obywatelskich. Dotacje mogą otrzymać też 
inne podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyżej opisanych celów programu. Źródło oraz 
szczegóły: http://wiadomosci.ngo.pl. 
 
ES Fundusz – 25 mln zł na preferencyjne pożyczki! Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby 
prawne i spółki non-profit – to tylko niektóre z podmiotów, które mogą skorzystać z oferty ES Funduszu – 
preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Celem ES Funduszu jest 
dostarczenie kapitału pożyczkowego podmiotom ekonomii społecznej na preferencyjnych warunkach  
z przeznaczeniem na rozwój prowadzonej już działalności gospodarczej. Fundusz udziela pożyczek do 100 tys. zł., 
maksymalnie na 60 miesięcy (z możliwością sześciomiesięcznej karencji w spłacie kapitału). Oprocentowanie wynosi 
50% lub 25% stopy redyskonta weksli (obecnie jest to 1,5% i 0,75% w skali roku), bez żadnych prowizji czy opłat 
dodatkowych. Pożyczki z ES Funduszu przeznaczone są na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi 
osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych oraz 
niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub 
przyszłą działalnością gospodarczą podmiotu. W ramach realizacji projektu pożyczki będą udzielane w terminie  
do 30 czerwca 2015r. Szczegóły: http://esfundusz.pl/. 
Przygotowała: 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319  
53-661 Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl  
 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/842153.html
http://esfundusz.pl/
http://www.dfop.org.pl/

