Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: kwiecień 2020
Lp.

Nazwa konkursu

1.

Priorytet 2a Dotacje
operacyjne na wsparcie
budowy początkowych
kapitałów żelaznych Edycja
2019-2020

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

do 14.04. 2020 r. Wartość dotacji
do godz. 12,00
od 100 do 500
tys. zł

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

- W ramach otwartego
konkursu organizacje
mogą uzyskać
wsparcie na realizację
działań obejmujących
kompleksowe
przygotowanie
wnioskodawcy do
utworzenia kapitału
żelaznego

Narodowy
Instytut
Wolności –
Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

https://www.niw.gov
.pl/startuje-priorytet2a-proo/

Obszar 1.
Angażowanie
obywateli i obywatelek
w sprawy publiczne i
działania społeczne;
Obszar 2. Ochrona
praw człowieka i
równe traktowanie;
Obszar 3.

Lp.

2.

Nazwa konkursu

Wzmacnianie III sektora,
Aktywność obywatelska,
Prawa człowieka

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

do 15.04.2020 r.
godz. 12:00

Dotacje od 5 tys.
do 62,5 tys. EUR

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Wzmocnienie grup
narażonych na
wykluczenie

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Fundacja im.
Stefana Batorego
w konsorcjum,
Fundacja
Pracownia Badań
i Innowacji
Społecznych
„Stocznia”, Fund
acja Akademia
Organizacji
Obywatelskich

http://aktywniobywa
tele.org.pl/uruchami
amy-konkurs-naprojektytematyczne/
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3.

Nazwa konkursu

Tworzenie usług i aplikacji
wykorzystujących e-usługi
publiczne i informacje
sektora publicznego

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

do 30.04.2020 r. Kwota przeznagodz. 23:59
czona na dofinasowanie to 10
mln. zł
Kwota
dofinansownia
projekty do 84%
wartości.

XV edycj Programu „Polsko
– Ukraińska Wymiana

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Dofinansowanie
Centrum
https://cppc.gov.pl/p
udzielane jest
Projektów Polska o-polska-cyfrowa/poprojektom, które w
Cyfrowa
pc-ii-os/dzialanie-2największym stopniu
4-tworzenie-uslug-iprzyczynią się do
aplikacjiosiągnięcia celu
wykorzystujacych-eszczegółowego nr 4
uslugi-publiczne-iCyfrowa dostępność i
informacjeużyteczność informacji
sektora/naborsektora publicznego w
wnioskow-popc-2-4ramach Programu
i-nabor
Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 20142020. Cel ten będzie
realizowany w II osi
priorytetowej Eadministracja i otwarty
rząd, poprzez działanie
2.4 Tworzenie usług i
aplikacji
wykorzystujących eusługi .
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4.

Nazwa konkursu

Młodzieży” na rok 2020

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Do 16.04 2020 r. Łączny budżet 1,6 Działalność
do godziny 23:59 mln zł
międzynarodowa,
Edukacja i
Dofinansowanie wychowanie, Kultura i
do 90% wartości tradycja, Współpraca
projektu
międzynarodowa

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Narodowe Centrum Kultury

Jednorazowa
dotacja do 50 tys.
zł

Priorytet 5. Doraźne
wsparcie Edycja 2020

POMOC DORAŹNA -

Narodowy

Link do konkursu

https://www.nck.pl/
dotacje-istypendia/dotacje/pr
ogramy-dotacyjnenck/pl-ua-wymianamlodziezy/aktualnos
ci/nabor-wnioskow2020
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5.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku
Nabór ciągły
do 30.11.2020 r.

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Łączny budżet 3,2 pokrycie wydatków
mln. zł.
wynikających z nagłych
potrzeb organizacji;
Dotacje do 10
ŻYCIE PUBLICZNE 000 zł.
pokrycie kosztów
uczestnictwa
przedstawicieli
organizacji w
wydarzeniach z życia
publicznego o
charakterze
ogólnopolskim,
ponadregionalnym, a
także
międzynarodowym;
CZŁONKOSTWO pokrycie kosztów
związanych z
członkostwem w
podmiotach
zrzeszających
organizacje
pozarządowe o

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Instytut
Wolności –
Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

https://niw.gov.pl/w
pcontent/uploads/202
0/02/PROO_5_Regul
amin_2020.pdf
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Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

charakterze
międzynarodowym.

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/

