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1.  

II edycja Programu 

TESCO Decydujesz, 

pomagamy 

do 5 lutego do 5000 zł W ramach programu 

150 grantów po 5000 

zł trafi do organizacji, 

spółdzielni socjalnych 

i grup nieformalnych 

na realizację 

projektów 

skierowanych do 

lokalnych 

społeczności. 

 

Tesco https://pomagamy.te

sco.pl/  
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2. Konkurs Fundacji Banku 

Zachodniego WBK S.A.: 

Bank Młodych Mistrzów 

Sportu 

do 13 lutego 2017 Maksymalna 

kwota grantu, o 

którą można się 

ubiegać wynosi  

10.000,00 zł. 

 

Program ma na celu 

krzewienie idei sportowej 

rywalizacji wśród młodzieży 

oraz zasad fair play. 

Chcemy zachęcić młodych 

ludzi do drużynowej 

aktywności sportowej oraz 

aktywnego stylu życia. 

Umożliwiamy 

popularyzowanie dyscyplin 

sportowych wśród lokalnej 

społeczności. Przedmiotem 

dofinansowania są: 

Drużynowe zawody 

sportowe; Olimpiady; 

Paraolimpiad; Turnieje 

sportowe. Czego nie 

finansujemy: Zagranicznych 

wyjazdów drużyn; 

Indywidualnych udziałów w 

zawodach sportowych / 
treningach; Wyposażenia hal 

sportowych, boisk itp. 

Fundacja Banku 

Zachodniego WBK 

S.A.  

 

http://fundacja.bzwb

k.pl/programy-

grantowe/bank-

mlodych-mistrzow-

sportu/  
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3. Program Europa dla 

Obywateli 

 

1 marca 2017  O dofinansowanie w 

ramach dwóch 

komponentów – 

Pamięć europejska i 

Demokratyczne 

zaangażowanie i 

uczestnictwo 

obywatelskie, mogą 

aplikować: samorządy i 

podlegające im 

jednostki (np. szkoły, 

biblioteki, domy 

kultury), instytucje i 

organizacje posiadające 

osobowość prawną, 

nienastawione na zysk, 

działające na terenie 28 

państw członkowskich 

Unii Europejskiej i 5 

państw spoza UE 

(Serbia, Macedonia, 

Albania, Czarnogóra 

oraz Bośnia i 

Hercegowina). 

 

Unia Europejska http://europadlaoby

wateli.pl/  

http://fundusze.ngo.

pl/wiadomosc/20067

85.html  
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4. 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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5. 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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6. 
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/ )   

      

Opracowanie: Karolina Furmańska 

Doradca  organizacji pozarządowych  


