
   

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych 

 

 
 

Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

1.  Program Kreatywna Europa 
– komponent Kultura do 

obszaru grantowego Projekty 
Współpracy Europejskiej. 

do 23 listopada 
2016, do godz. 

12:00 

- - wspieranie 
transnarodowej 
mobilności artystów; 
- wspieranie działań na 
rzecz pozyskiwania 
odbiorców;  
- promowanie 
kreatywności, 
innowacyjnych podejść 
do twórczości i nowych 
sposobów zapewniania 
efektów 
rozprzestrzeniania na 
inne sektory. 
- pomoc w integracji 
uchodźców w UE 
poprzez promowanie i 
współtworzenie działań 
kulturalnych i 
audiowizualnych w 
Europie istotnych dla 
tej konkretnej grupy 
docelowej. 

Agencja Wykonawcza 
ds. Edukacji, Sektora 

Audiowizualnego oraz 
Kultury (EACEA) 

http://kreatywna-
europa.eu/nabor-do-

projektow-
wspolpracy-
europejskiej-

otwarty/  
 

http://eacea.ec.euro
pa.eu/creative-

europe/funding/supp
ort-european-
cooperation-

projects-2017_en  

http://kreatywna-europa.eu/nabor-do-projektow-wspolpracy-europejskiej-otwarty/
http://kreatywna-europa.eu/nabor-do-projektow-wspolpracy-europejskiej-otwarty/
http://kreatywna-europa.eu/nabor-do-projektow-wspolpracy-europejskiej-otwarty/
http://kreatywna-europa.eu/nabor-do-projektow-wspolpracy-europejskiej-otwarty/
http://kreatywna-europa.eu/nabor-do-projektow-wspolpracy-europejskiej-otwarty/
http://kreatywna-europa.eu/nabor-do-projektow-wspolpracy-europejskiej-otwarty/
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en


   

2.  Programy Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

Na rok 2017 

do 30 listopada 
2016r.  

Informacje w 
regulaminach 

poszczególnych 
programów 

Ogłoszone programy: 

Ochrona zabytków 

Muzyka 

Teatr i taniec 

Sztuki wizualne 

Film 

Edukacja artystyczna 

Zamówienia kompozytorskie 

Kolekcje muzealne 

Literatura 

Promocja czytelnictwa 

Wspieranie działań muzealnych 

Kultura ludowa i tradycyjna 

Ochrona zabytków 

archeologicznych 

Infrastruktura kultury 

Infrastruktura szkolnictwa 

artystycznego 

Infrastruktura domów kultury 

Kultura dostępna 

Narodowe kolekcje sztuki 

współczesnej 

Regionalne kolekcje sztuki 

współczesnej 

Czasopisma 

Ochrona dziedzictwa kulturowego 

za granicą 

Miejsca Pamięci Narodowej za 

Granicą 

Badanie polskich strat wojennych 

Partnerstwo dla książki 

Nowowiejski 2017 

Conrad 2017 

Promesa Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

Wydarzenia artystyczne dla dzieci 

i młodzieży 

Edukacja kulturalna 

Rozwój sektorów kreatywnych 

 

Minister Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

http://www.mkidn.g
ov.pl/pages/strona-

glowna/finanse/prog
ramy-

ministra/programy-
mkidn-2017.php  

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-zabytkow.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/muzyka.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/teatr-i-taniec.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/sztuki-wizualne.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/film.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/edukacja-artystyczna.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/zamowienia-kompozytorskie.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/kolekcje-muzealne.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/literatura.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/promocja-czytelnictwa.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/wspieranie-dzialan-muzealnych.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/kultura-ludowa-i-tradycyjna.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-zabytkow-archeologicznych.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-zabytkow-archeologicznych.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/infrastruktura-kultury.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/infrastruktura-domow-kultury.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/kultura-dostepna.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/narodowe-kolekcje-sztuki-wspolczesnej.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/narodowe-kolekcje-sztuki-wspolczesnej.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/regionalne-kolekcje-sztuki-wspolczesnej.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/regionalne-kolekcje-sztuki-wspolczesnej.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/czasopisma.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/badanie-polskich-strat-wojennych.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/partnerstwo-dla-ksiazki.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/nowowiejski-2017.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/conrad-2017.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/promesa-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/promesa-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/edukacja-kulturalna.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/rozwoj-sektorow-kreatywnych.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php


   

3. Program „Wsparcie 

Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku” 

do 30 listopada 
2016r. 

O przyznanie 
środków 
finansowych w 
ramach programu 
mogą ubiegać się:  

1. jednostki 
naukowe, o których 
mowa w art. 2 pkt 9 
lit. a–e ustawy z 
dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach 
finansowania nauki, 
zwanej dalej 
„ustawą”, 

2. podmioty 
działające na rzecz 
nauki 
– zwane dalej 
„beneficjentami”. 

 

Celem programu pod 
nazwą „Wsparcie 
Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku”, 
zwanego dalej 
„programem”, jest 
upowszechnianie nauki 
oraz badań naukowych i 
ich zastosowań wśród 
słuchaczy 
uniwersytetów 
trzeciego wieku, 
służące:  

1. ich aktywizacji 
intelektualnej i 
społecznej; 

2. poszerzaniu ich 
wiedzy ogólnej i 
specjalistycznej oraz 
rozwojowi 
zainteresowań; 

3. pobudzeniu ich 
aktywności edukacyjnej 
i kulturalnej; 

4.wykorzystaniu ich 
potencjału 
intelektualnego i 
społecznego. 

 

Minister Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego 

http://www.nauka.g

ov.pl/komunikaty/ogl

oszenie-o-konkursie-

wsparcie-

uniwersytetow-

trzeciego-wieku.html  

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-wsparcie-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-wsparcie-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-wsparcie-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-wsparcie-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-wsparcie-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-wsparcie-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html


   

4. Rusza nowy Program 

Współpracy Transgranicznej 

Polska-Białoruś-Ukraina 2014-

2020 

od 11 października 
do 31 grudnia 

2016 r. 
 
Nabór odbędzie się 
dwuetapowo: 
najpierw oceniane 
będą tzw. 
koncepcje 
projektowe 
(składane do 31 
grudnia 2016). 
Najlepsze zostaną 
zaproszone do 
drugiego etapu, w 
którym 
przygotowany 
zostanie pełny 
wniosek o 
dofinansowanie.  

Maksymalne 
wsparcie UE dla 
projektu może 

wynieść 2,5 mln 
euro. 

Pierwszy konkurs 
obejmie wszystkie 
cztery nowe cele 
tematyczne Programu, 
zdefiniowane dla 
perspektywy 2014-
2020: 1) Promocja 
kultury lokalnej i 
zachowanie dziedzictwa 
historycznego – 14,84 
mln euro; 2) Poprawa 
dostępności regionów, 
rozwoju trwałego i 
odpornego na klimat 
transportu oraz sieci i 
systemów 

komunikacyjnych – 
28,32 mln euro; 3) 
Wspólne wyzwania w 
obszarze 
bezpieczeństwa i 
ochrony – 14,53 mln 
euro; 4) Promocja 
zarządzania granicami 
oraz bezpieczeństwem 
na granicach, 
zarządzanie 
mobilnością i 
migracjami – 23,79 mln 
euro. 

 

Ministerstwo 

Rozwoju 

 

http://www.ewt.gov.

pl/strony/wiadomosc

i/rusza-nowy-

program-wspolpracy-

transgranicznej-

polska-bialorus-

ukraina-2014-2020/ 

 

http://www.ewt.gov.

pl/Strony/wiadomosc

i/Dokumenty-dla-

wnioskodawcow-w-

programie-Polska-

Bialorus-Ukraina 

  

http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rusza-nowy-program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2014-2020/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rusza-nowy-program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2014-2020/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rusza-nowy-program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2014-2020/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rusza-nowy-program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2014-2020/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rusza-nowy-program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2014-2020/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rusza-nowy-program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2014-2020/
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rusza-nowy-program-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2014-2020/
http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Dokumenty-dla-wnioskodawcow-w-programie-Polska-Bialorus-Ukraina
http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Dokumenty-dla-wnioskodawcow-w-programie-Polska-Bialorus-Ukraina
http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Dokumenty-dla-wnioskodawcow-w-programie-Polska-Bialorus-Ukraina
http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Dokumenty-dla-wnioskodawcow-w-programie-Polska-Bialorus-Ukraina
http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Dokumenty-dla-wnioskodawcow-w-programie-Polska-Bialorus-Ukraina
http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Dokumenty-dla-wnioskodawcow-w-programie-Polska-Bialorus-Ukraina


   

 
5. 

 

Konkurs FIO 2017 

w Priorytecie 3 i 
w Priorytecie 4 

(Konkurs Ogólny) 
nabór wniosków 

przypada od 1 
grudnia 2016 r. 

do 9 stycznia 
2017 r. do 

godziny 16:15 
(„nabór 

grudniowy”). 

1) 10 tys. zł do 40 
tys. zł włącznie  

(Co najmniej 10% 
wartości dotacji - 

środki własne 
niefinansowe lub 

finansowe)  
 

2) ponad 40 tys. zł 
do 100 tys. zł 

włącznie  
(Co najmniej 15% 
wartości dotacji - 

środki własne 
niefinansowe lub 
finansowe, w tym 
nie mniej niż 7,5% 

wartości dotacji 
wkład finansowy)  

 

Celem głównym 
Programu FIO jest 
zwiększenie 
zaangażowania 
obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie 
publiczne. 
Cele szczegółowe:  
1. Zwiększenie ilości 
inicjatyw oddolnych. 2. 
Wzrost liczby obywateli 
angażujących się w 
działania organizacji 
pozarządowych i 
inicjatywy lokalne. 3. 
Wzrost partycypacji 
obywateli w sprawach 
publicznych. 4. 
Wzmocnienie 
potencjału III sektora. 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 

http://pozytek.gov.pl

/FIO,2017,3905.html; 

 

http://pozytek.gov.pl

/Ogloszenie,o,konkur

sie,FIO,2017,3923.ht

ml   

http://pozytek.gov.pl/FIO,2017,3905.html
http://pozytek.gov.pl/FIO,2017,3905.html
http://pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2017,3923.html
http://pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2017,3923.html
http://pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2017,3923.html
http://pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2017,3923.html


   

6. Program Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON), 

"Partnerstwo dla osób z 

niepełnosprawnościami” 

Z programu będą mogły 

skorzystać organizacje 

pozarządowe tylko z tych 

województw, których Zarządy 

przystąpią do programu i 

podpiszą porozumienie o 

współpracy z Funduszem.  

Program umożliwia 
sfinansowanie 

wkładu własnego 
w odpowiedzi na 
dany konkurs ( 
również po 21 

października 2015 
roku, ale nie 

rozstrzygnięty 
przed 25 lutego 

2016 roku). 

Adresatami 
programu są 
organizacje 

pozarządowe, 
których projekty 

zostaną 
zakwalifikowane 

przez Zarządy 
Województw do 

realizacji w ramach 
RPO spełniające 

kryterium dostępu 
do finansowania 
wkładu własnego 

ze środków PFRON. 

Celem programu jest 
finansowanie wkładu 

własnego dla 
organizacji 

pozarządowych, 
realizujących projekty 

na rzecz aktywizacji 
społeczno-

zawodowej osób z 
niepełnosprawnościa

mi w ramach 
regionalnych 
programów 

operacyjnych 2014-
2020. 

Zarząd PFRON http://www.pfron.or

g.pl/pl/programy-i-

zadania-pfr/program-

partnerstwo-

dla/3105,Partnerstw

o-dla-osob-z-

niepelnosprawnoscia

.html  

 

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych 

poszczególnych programów: 

-  urzędów miejskich i gminnych,  

- starostw powiatowych,  

- Urzędu Miejskiego Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10 ),  

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r ), 

- 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/)  

- Portal www.ngo.pl  - Fundusze (http://fundusze.ngo.pl/ )       Opracowanie: Karolina Furmańska 

            Doradca dla organizacji pozarządowych  

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-partnerstwo-dla/3105,Partnerstwo-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-partnerstwo-dla/3105,Partnerstwo-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-partnerstwo-dla/3105,Partnerstwo-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-partnerstwo-dla/3105,Partnerstwo-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html
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