Konkursy i dotacje 7/września 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. Prowadzenie ogrzewalni oraz
realizowanie pakietu interwencyjnego dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Wrocław. Celem
realizacji zadania jest: zapewnienie w okresie jesienno-zimowym miejsca do ogrzania (ogrzewalni) dla osób
bezdomnych (jednocześnie dla max 100 osób) potrzebujących krótkotrwałego schronienia i ochrony przed mrozem
oraz świadczenie usług wsparcia interwencyjnego dla osób bezdomnych – w miejscu ich przebywania na terenie
miasta Wrocław. Termin składania ofert do dnia 2 października 2014 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.biplo.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Szkolenie dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo w koszykówce, siatkówce i piłce ręcznej w 2014 roku. Celem realizacji zadania jest
podniesienie poziomu wyszkolenia dzieci i młodzieży oraz uzyskanie lepszych wyników sportowych umożliwiających
przejście im na wyższy poziom sportowy. Termin składania ofert do dnia 6 października 2014 roku. Szczegóły:
http://bip.um.wroc.biplo.pl/.

Konkursy – Urząd Marszałkowski
Konkursy – Ministerialne
Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt: Wolontariat harcerski.
Celem konkursu jest: wybór najkorzystniejszych ofert wnioskodawców, którzy przeprowadzą szkolenia dla
instruktorów harcerskich – wolontariuszy zaangażowanych w pracę z drużynami i gromadami zuchowymi zgodnie z
założeniami metody harcerskiej. Termin składania ofert: 6 października 2014 r. Źródło:
http://www.bip.men.gov.pl/.
Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt: Prowadzenie przez
specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców dotyczących świadczenia usługi
polegającej na prowadzeniu przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej z zakresu
bezpieczeństwa uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, której odbiorcami będą uczniowie, w
tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele innych podmiotów
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działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Zastrzega się również możliwość wyboru tylko jednej
oferty. Termin składania ofert: 7 października 2014 r. Źródło: http://www.bip.men.gov.pl/.
Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt: „Bezpieczna i przyjazna
szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, w których wnioskodawcy przedstawią program oceny szkół i
placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą według standardów tej
ochrony określonych w regulaminie konkursu. Zastrzega się również możliwość wyboru tylko jednej oferty. Termin
składania ofert: 7 października 2014 r. Źródło: http://www.bip.men.gov.pl/.
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Celem konkursu jest
wyłonienie najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia oraz wspierania.
Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Organizacja i przeprowadzenie widowiska historycznego pn.:
„Wigilia w okopach” podczas spotkania wigilijnego żołnierzy Wojska Polskiego; Rodzaj zadania: Obronność państwa
i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (w tym m. in.: kształtowanie patriotycznych i proobronnych
postaw społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z obchodami Święta Odzyskania
Niepodległości, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach
Rezerwowych, budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP w społeczeństwie oraz Polskich Kontyngentów
Wojskowych w misjach poza granicami państwa). Termin składania ofert: 10 października 2014r. Źródło:
http://bip.mon.gov.pl/.
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.
Fundusz Współpracy Dwustronnej: II nabór w programie dotyczącym zdrowia. Ministerstwo Zdrowia - Operator
Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych ogłosiło II nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu
Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem
inicjatywy jest rozwój współpracy i ułatwienie tworzenia partnerskich sieci, umożliwiających przekazywanie wiedzy,
doświadczeń, technologii i najlepszych praktyk między beneficjentami a podmiotami z Państw-Darczyńców:
Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Uprawnionymi do składania wniosków są polskie podmioty publiczne i prywatne,
a także organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym: podmioty
prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich
organy założycielskie, w tym podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe
świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych; instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze
ochrony zdrowia; uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą
w zakresie nauk medycznych; domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty
założycielskie; organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia. Nabór projektów FWD
do programu odbywa się w okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 28 listopada 2014 r. lub zakontraktowania całej
dostępnej alokacji. Więcej.
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Konkursy oraz Programy Unijne
Reformy systemów zabezpieczenia społecznego. Do 31 października 2014 trwa nabór wniosków w programie Unii
Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) dotyczący wsparcia reform w systemie
zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich UE. Organizacje pozarządowe mogą być partnerami w
konsorcjach, których liderem są instytucje publiczne. Informacje dostępne są w językach: angielskim (wersja
podstawowa), francuskim i niemieckim. Nabór prowadzi Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1008416.html.

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 od 8 września do 3 października 2014r. - decyzja
Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach 21 listopada 2014 r. Źródło oraz szczegóły: http://www.citibank.pl/.
Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.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. Projekty można składać za pomocą
aplikacji internetowej między 15 września a 13 października 2014 r. Więcej informacji na stronie:
http://fundacja.bzwbk.pl.
Bank Zachodni WBK należący do Grupy Santander ogłasza konkurs grantowy „Masz dobry pomysł, chcesz coś
zmienić, poprawić, zorganizować? Teraz możesz działać! Najważniejszy jest pomysł, my pomożemy go zrealizować.
Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za swoje osiedle, wieś, park,
plac zabaw, szkołę, za przestrzeń, w której żyjesz... Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej! Możliwe obszary
wsparcia m.in.: zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, zwiększenie zaangażowania
społecznego w kulturę i sztukę, ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci, upamiętnienie i
popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko, ochrona środowiska naturalnego,
budowa wspólnot międzypokoleniowych. Pomysł można zgłaszać od 22 września do 21 listopada 2014 roku
poprzez aplikację internetową dostępną na stronie www.fundacja.bzwbk.pl. Ogłoszenie zwycięzców, którzy w
ocenie specjalnie powołanej Kapituły Konkursu opracowali najlepsze projekty i otrzymają dofinansowanie w postaci
grantu, odbędzie się 15 grudnia 2014 roku. Szczegóły:
http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html.
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.
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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 regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem;
 wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym. Więcej.

Pozostali Grantodawcy
Uwolnij pomysł i zdobądź grant na działania w Akademii Orange! Już tylko do 6 października organizacje pracujące
z dziećmi i młodzieżą mogą nadsyłać filmy konkursowe prezentujące pomysł na niebanalne i twórcze działania, w
których młodzi ludzie stają się twórcami kultury. Organizacje mogą ubiegać się o granty w ramach dwóch ścieżek:
autorskiej – na realizację własnych pomysłów – granty do 30 tysięcy zł, inspirowanej – na realizację projektu
zainspirowanego jednym z ponad 200 scenariuszy dostępnych na www.akademiaorange.pl – granty do 10 tysięcy zł.
Filmy konkursowe muszą być nadesłane za pomocą formularza na www.akademiaorange.pl/wniosek do 6
października 2014r. Następnie wybrane organizacje zostaną zaproszone do drugiego etapu aplikacji. Zwycięskie
inicjatywy wyłoni Kapituła; będą one realizowane od stycznia do czerwca 2015 r. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1005941.html.
Obywatele dla Demokracji! Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości
społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). W ramach programu o
dofinansowanie mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi
podmiotami: z Polski, z 14 innych krajów, w których działają Fundusze EOG, z Państw Darczyńców (Islandii,
Liechtensteinu i Norwegii), państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś,
Ukraina, Rosja) lub w partnerstwie z organizacjami międzyrządowymi. Dotacje można uzyskać na: projekty
tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną. Wnioski na projekty tematyczne przyjmowane są
w terminach: od 1 września do 15 października 2013, od 1 marca do 15 kwietnia 2014 oraz od 1 września do 15
października 2014. Wnioski na projekty systemowe składać można od 16 października do 15 listopada 2013.
Wnioski na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej przyjmowane są na bieżąco, począwszy od 1
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września 2013 do 1 grudnia 2015 (przygotowanie projektów partnerskich) oraz od 3 lutego 2014 do 1 grudnia
2015. Szczegółowe informacje: http://www.ngofund.org.pl/.
Stop śmieciowemu jedzeniu w sklepikach szkolnych - konkurs grantowy. Rusza trzecia edycja konkursu
grantowego „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”. Na szkoły czekają dotacje, które pomogą przekształcić
wypełniony „śmieciowym jedzeniem” sklepik w zdrowy bufet z pełnowartościowym drugim śniadaniem. Rejestracja
trwa do 15 października 2014. Dzięki grantom przyznanym w poprzednich edycjach konkursu, w sumie udało się
przebudować blisko 80 sklepików. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1006277.html.
Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014”. Czas na projekt dla młodych, otwartych osób w
Waszej miejscowości! Zapraszamy do konkursu organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne,
nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Twórcą programu jest PolskoAmerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i
najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status lokalnego realizatora skutecznych działań dla młodzieży. Wygrana
w Regionalnym Konkursie Grantowym to dotacja do 7 500 zł na projekt 6-miesięczny (trwający od 1 lutego do 31
sierpnia 2015 r.). Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku. Informacje o konkursie i dostęp do
formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/.
Startuje II edycja konkursu grantowego „To dla mnie ważne” organizowanego przez Fundację Aviva. Fundacja
Aviva wspiera oddolne inicjatywy społeczne. W okolicy brakuje placu zabaw, świetlicy, w której dzieci mogłyby
spędzać wolny czas. W sąsiedztwie nie ma zajęć sportowych czy edukacyjnych dla najmłodszych. Można to zmienić!
Wystarczy mieć pomysł na stworzenie ciekawego miejsca przyjaznego dzieciom i ich rodzicom oraz zgłosić się do
konkursu grantowego „To dla mnie ważne”. Na inicjatywy i głosy czekamy od 15 września do 14 listopada 2014 r.
Źródło: http://todlamniewazne.pl/.
Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę
krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli
Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Dofinansowane działania:
1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje), 2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje,
publikacje, badania), 3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie), 4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy
edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci), 5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które
znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy), 6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).
Terminy składania wniosków: 1 grudnia 2014. Źródło oraz szczegóły: http://www.eurodesk.pl/.
Program Pajacyk - PAH Polska Akcja Humanitarna. Pajacyk to nazwa programu dożywiania dzieci w szkołach,
który prowadzi Polska Akcja Humanitarna. Celem Programu Pajacyk jest wyrównanie szans dzieci pochodzących ze
środowisk zagrożonych.W ramach programu placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie
dzieci. Kto może starać się o dofinansowanie: szkoły podstawowe, gimnazja, samodzielne świetlice.
Dofinansowywane działania: ciepły posiłek, który ma być pierwszym ogniwem działań na rzecz równych szans
edukacyjnych uczniów, niezależnie od ich sytuacji rodzinnej. Termin składania wniosków: 10 lipca 2014 r. (wnioski
o dożywianie na cały rok), 10 grudnia 2014 r. (wnioski o dożywianie na drugi semestr). Więcej informacji:
http://www.pah.org.pl/.
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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
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.
Fundacja Batorego „Dla Białorusi / Для Беларусі”. Celem programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich,
służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.
Udzielamy dotacji na przedsięwzięcia dotyczące: 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
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społecznościowych. Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy. Źródło:
http://www.batory.org.pl/.
Granty na projekty rzecznicze w programie "Biblioteki Publiczne 2020". Trwa nabór wniosków do
międzynarodowego konkursu grantowego na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek, będącego elementem
programu „Biblioteki Publiczne 2020”. Program realizuje holenderska organizacja Stichting Lezen & Schrijven (ang.
Reading and Writing Foundation / Fundacja na rzecz Czytania i Pisania) we współpracy z Fundacją Billa i Melindy
Gatesów, prowadzącą ogólnoświatową inicjatywę Global Libraries, której częścią jest Program Rozwoju Bibliotek.
O granty w wysokości do 15 000 euro mogą ubiegać się same biblioteki publiczne, branżowe organizacje
bibliotekarskie lub inne instytucje i organizacje wspierające biblioteki publiczne bądź współpracujące z nimi,
działające na terenie jednego lub kilku spośród 28 państw Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe można uzyskać na
nowe projekty lub na już realizowane inicjatywy odpowiadające celom konkursu. Nabór zgłoszeń potrwa do
1 czerwca 2015 roku. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.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
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