Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: grudzień 2019
Lp.

1.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Biuro Programu „Niepodległa” do 2019-12-09 godz.
15:59:59
otwiera nabór wniosków na
dofinansowanie wydarzeń w
2020 roku, które nawiązują do
setnej rocznicy odzyskania
niepodległości i odbudowy
polskiej państwowości,
których istotną rolę odgrywa
pamięć regionalna związana z
różnymi drogami
poszczególnych dzielnic kraju
prowadzącymi do
niepodległości.

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Pula środków
ogółem: 6 mln zł.
Kwota dotacji na
zadanie: od 10 tys.
do 100 tys. zł

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
1.budowy pamięci
zbiorowej Polaków, w
której istotne miejsce
mają doświadczenia
regionalne i lokalne,
2.upowszechnienia w
wymiarze
ponadregionalnym
zróżnicowanych
doświadczeń związanych
z procesem odzyskania i
budowy niepodległego
państwa polskiego,
3.upowszechniania
wiedzy o wydarzeniach
związanych
z odzyskaniem
niepodległości na
poziomie lokalnym i
regionalnym, w
szczególności poprzez
projekty o charakterze
edukacyjnym.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Biuro Programu
Niepodległa

Link do konkursu

https://witkac.pl/pu
blic/#/contest/view?i
d=10923

Lp.

2.

Nazwa konkursu

Program „Szkolny Klub
Sportowy”

Termin złożenia
wniosku
do dnia 18 grudnia
2019 r.

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

1) stymulowanie i
Kwota do
rozdysponowania w kształtowanie nawyku
naborze: 54 mln zł. podejmowania
aktywności fizycznej
przez dzieci i młodzież;
2) poprawa sprawności
fizycznej, stanu zdrowia
oraz jakości życia dzieci i
młodzieży, w tym
profilaktyka nadwagi i
otyłości;
3) promocja zdrowego i
aktywnego stylu życia
wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty
ogólnodostępnych,
bezpłatnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży;
8) promocja
różnorodnych sportów
wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr
pracujących z dziećmi i

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Minister Sportu i
Turystyki

https://bip.msit.gov.pl
/bip/finansowaniezadan/sportpowszechny/2019rok/2687,Naborwnioskow-narealizacje-w-2020-rProgramu-SzkolnyKlub-Sportowy.html

Lp.

3.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Program Rozwoju Obszarów
od 9 grudnia 2019
Wiejskich na lata 2014–2020 – r. do 17 stycznia
2020 r
konkurs nr 4/2020 dla
partnerów Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich (KSOW)

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Limit środków
przewidzianych w
ramach konkursu
na realizację
operacji w 2020 i
2021 r. został
podzielony
pomiędzy
jednostki, do
których należy
składać wnioski o
wybór operacji

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

młodzieżą w obszarze
Minister Rolnictwa
sportu.
i Rozwoju Wsi
Konkurs dotyczy
operacji, których zakres
tematyczny mieści się w
zakresie jednego z
działań określonych w
Planie działania KSOW na
lata 2014–2020,
stanowiącym załącznik
nr 28 do ogłoszenia, w
ramach których można
składać wnioski o wybór
operacji.

Link do konkursu

https://www.gov.pl/
web/rolnictwo/konk
urs-dla-partnerowkrajowej-sieciobszarow-wiejskich

Lp.

Nazwa konkursu

4.

Wsparcie realizacji zadań
gminy w roku 2020 w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z
używaniem substancji
psychoaktywnych,
wpisujących się w cel
operacyjny nr 2 NPZ.r.

Termin złożenia
wniosku
do 2019-12-31
godz. 23:59:59

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Łączny budżet
1,107 mln zł
Kwota dotacji na
zadanie: od 1,00 zł
do 1 107 mln zł

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów związanych z
używaniem substancji
psychoaktywnych,
uzależnieniami
behawioralnymi i innymi
zachowaniami
ryzykownymi

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Wydział Zdrowia i https://www.witkac.
Polityki Społecznej pl/public/#/contest/v
Urzędu Miasta
iew?id=11614
Torunia

Lp.

5.

Nazwa konkursu

Program Grantów Ambasady
Stanów Zjednoczonych w
Polsce

Termin złożenia
wniosku
do 31.12.2019 r.
godz. 23:59

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Dotacje do 25 tys.
USD

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Program Grantów jest
Ambasada Stanów https://pl.usembassy
adresowany do
Zjednoczonych
.gov/pl/opis_granty/
przedstawicieli
społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce
– co obejmuje
organizacje
pozarządowe, instytucje
kulturalne i edukacyjne,
uczelnie, media, szkoły
oraz osoby fizyczne –
które w propozycjach
grantowych deklarują
wspieranie
następujących celów i
inicjatyw:
Bezpieczeństwo, Handel
oraz energia,
Zaangażowanie
obywatelskie i
wspieranie wspólnych
wartości.

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 - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborowwnioskow/
- Portal www.ngo.pl - Fundusze (https://fundusze.ngo.pl/aktualne )
- Blog oraz FB o konkursach dla ngo: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/

