
   

 

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – maj 2017 

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

1. Konkurs na wsparcie 
realizacji zadania z 

zakresu zdrowia 
publicznego 

określonego w 
Narodowym Programie 

Zdrowia – zadanie 
2/3.1.2.4/17/DRM/PAR

PA: Organizacja 
ogólnopolskich/ 

ponadregionalnych 
szkoleń dla osób 

pracujących z dziećmi z 
rodzin z problemem 

alkoholowym.  

do 8 maja 65 000 (należy 

wnieść 15% wkład 

własny) 

Cel: podnoszenie 

kompetencji osób 

pracujących z dziećmi 

z rodzin z problemem 

alkoholowym 

Państwowa Agencja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

(PARPA) 

http://parpabip.pl/in

dex.php?id=166,0,0,

0,0,24  

 

http://parpabip.pl/pl

iki/konkursy/240420

17/tresc_ogloszenia.

pdf  

 



   

 

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – maj 2017 

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

2. Piąta edycja konkursu 

grantowego  

„To dla mnie ważne” 

Fundacji Aviva 

 

do 21 maja do 50 tys. zł 

dofinansowania 

Celem konkursu jest  

wsparcie dzieci do 13 r.ż. w 

ich rozwoju, edukacji, 

zdobywaniu wiedzy oraz 

rozwijaniu swoich pasji i 

kompetencji (w tym 

kompetencji cyfrowych). 

Fundacja Aviva http://todlamniewaz

ne.pl/  

 

 

 



   

 

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – maj 2017 

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

3. III nabór wstępnych 
wniosków do 

Ogólnopolskiego 
Inkubatora Innowacji 

Społecznych 
TransferHUB 

do 25 maja średnio ok. 

35 000 zł 

Ogólnopolski 

Inkubator Innowacji 

Społecznych 

TransferHUB to 

miejsce pracy 

(HUB) nad 

oddolnymi, 

łączącymi 

różnorodne światy i 

doświadczenia 

pomysłami 

dotyczącymi 

wyzwań i barier w 

przechodzeniu 

(Transfer) osób 

młodych z edukacji 

do zatrudnienia. 

Fundacja Inicjatyw 

Społeczno-

Ekonomicznych, 

PwC Sp. z o.o. oraz 

Fundacja Pracownia 

Badań i Innowacji 

Społecznych 

„Stocznia” 

http://www.transf

erhub.pl/#zglos-

pomysl  

 



   

 

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 
dofinansowania zadań 

związanych z 
organizowaniem i 

prowadzeniem 
działalności 

wspierającej i 
kontrolnej sportu 
młodzieżowego ze 
środków Funduszu 

Rozwoju Kultury 
Fizycznej w 2017 roku” 

do 31 

października 

 Celem programu jest: 

1) zapewnienie optymalnych 

warunków szkolenia i 

współzawodnictwa sportowego 

młodzieży uzdolnionej, 

ukierunkowanych na 

systematyczne podnoszenie 

poziomu 

sportowego, 

2) monitorowanie, organizowanie 

i prowadzenie działalności 

wspierającej i kontrolnej sportu 

młodzieżowego, 

3) opiniowanie, ocenianie i 

przygotowywanie propozycji 

nowych koncepcji szkolenia do 

ewentualnego wdrożenia przez 

podmioty uczestniczące w 

programie szkolenia sportowego 

młodzieży uzdolnionej, 

4) prowadzenie badań 

diagnostycznych młodzieży 

uzdolnionej sportowo, 

wytypowanej przez polskie 
związki sportowe (dalej „pzs”). 

Minister Sportu i 

Turystyki 

https://bip.msit.go

v.pl/bip/finansowa

nie-zadan/sport-

mlodziezowy/2017-

rok/2000,Program-

dofinansowania-

zadan-zwiazanych-

z-organizowaniem-

i-prowadzeniem-

dzialaln.html  

 



   

 

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych 

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

 

2. 

NBP: Dofinansowanie 
projektów z zakresu 

edukacji ekonomicznej 
 

NBP wspiera projekty 
edukacyjne, które wpisują się 

w obszary działalności 
edukacyjnej banku 

centralnego. 
Dofinansowywane są m.in. 

działania o charakterze 
lokalnym i regionalnym takie 

jak: konkursy, olimpiady 
przedmiotowe, warsztaty, 

szkolenia, wykłady, 
konferencje, publikacje 
naukowe dystrybuowane 

nieodpłatnie. 

Wnioski są 

przyjmowane w 

trybie ciągłym i 

weryfikowane 

przez Oddziały 

Okręgowe NBP. 

Maksymalna 

wartość 

wnioskowanego 

dofinansowania 

na jeden projekt 

to 30 000 zł 

(słownie złotych: 

trzydzieści 

tysięcy). 

Główne obszary 

tematyczne, w ramach 

których można składać 

wnioski o dofinansowanie:  

- inflacja, stabilność 

systemu finansowego, 

funkcje i zadania NBP, 

- rozbudzanie postaw i 

zachowań 

przedsiębiorczych 

(zwłaszcza wśród ludzi 

młodych oraz po 45 roku 

życia), 

- zarządzanie 

przedsiębiorstwem, 

- gospodarowanie 

budżetem domowym, 

- zapobieganie 

wykluczeniu 

finansowemu, 

- pieniądz, 

- gospodarka rynkowa, 

- instytucje i usługi 

finansowe, 

- nowe horyzonty myśli 

ekonomicznej. 

NBP https://www.nbpor

tal.pl/edukacja-w-

nbp/dofinansowani

e-nbp  



   

 

 

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych 

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

 

3. 
Komisja Europejska 

opublikowała 

zaproszenie do 

składania wniosków w 

ramach Programu 

Erasmus+ na 2017 rok 

http://erasmuspl

us.org.pl/o-

programie/termi

ny/ 

 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

.org.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 

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 2017 - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-

wnioskow/ 

 

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

- Blog oraz FB o konkursach dla ngo:  http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/  

Opracowanie: Karolina Furmańska 

Doradca  organizacji pozarządowych  


