Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: maj 2020
Lp.

1.

Nazwa konkursu

Konkurs numer
POWR.04.03.00-IP.07-00002/20

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

do 31 maja 2020 r. Pula środków na
do godziny 14.00
konkurs 20 mln zł

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Celem konkursu
jest wypracowanie
oraz wdrożenie
nowych rozwiązań,
powstałych dzięki
współpracy z partnerami zagranicznymi
w ramach tematu
„Wypracowanie i
wdrożenie rozwiązań
na rzecz utrzymania
aktywności
zawodowej pracowników w wieku
przedemerytalnym i
emerytalnym.”

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Centrum
Projektów
Europejskich

Link do konkursu

https://www.cpe.gov.p
l/p1969/infografiki/nab
orywnioskow/konkursnumer-powr040300ip07-0000220?fbclid=IwAR3yX
6UZ7SeSfZp7SCQbAQPj
JpDu5j3NuRRKZT43Hm
8X0DN4QPURYU_qRek
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2.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

IP.03-00-001/20 "Wy30.05.2020 r. do
posażenie podmiotów
godziny 12.00
ekonomii społecznej w wiedzę
i umiejętności z zakresu
wykorzystania prawa
zamówień publicznych".

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Łączny budżet 3,5
mln zł.
Maksymalny
dopuszczalny
poziom
dofinansowania
projektu z Dolnego
Śląska wynosi 928
572 zł

Konkurs służy wyłonieniu
trzech projektów, po
jednym w każdym makroregionie, których celem
będzie wyposażenie pracowników podmiotów
ekonomii społecznej, w
szczególności podmiotów
ekonomii społecznej w
wiedzę i umiejętności
pozwalające na skuteczne
ubieganie się o zlecenia w
ramach zamówień publicznych.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Departament
http://www.power.gov
Wdrażania
.pl/nabory/1-301/
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w
Ministerstwie
Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej
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3.

Nazwa konkursu

Civic Europe Idea Challenge –
nowy program grantowy

Termin złożenia
wniosku
do 27.05.2020 r.
do godziny 23:59

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Dotacje do 50
tys. EUR

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Oczekiwane są projekty,
które:w czasach podziałów
i polaryzacji, budują dialog
między ludźmi, mimo dzielących ich różnic, wspierają
szeroko rozumiane społeczeństwo obywatelskie, demokrację, różnorodność i
postawy tolerancji, będą
realizowane w społecznościach, w których inicjatyw
obywatelskich brakuje, z
dala od największych aglomeracji miejskich.

MitOst i Sofia
Platform

https://civiceurope.eu
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4.

Nazwa konkursu

XV edycj Programu „Polsko –
Ukraińska Wymiana
Młodzieży” na rok 2020

Termin złożenia
wniosku
Do 29.05 2020 r.
do godziny 23:59

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Jednorazowa dot.
do 50 tys. zł

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Działalność
Narodowe Cenmiędzynarodowa, Edukacja trum Kultury
i wychowanie, Kultura i
tradycja, Współpraca
międzynarodowa

Link do konkursu

https://www.nck.pl/do
tacje-istypendia/dotacje/pro
gramy-dotacyjnenck/pl-ua-wymianamlodziezy/aktualnosci/
nabor-wnioskow-2020
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5.

Nazwa konkursu

Konkurs nr POWR.02.18.00IP.01-00-001/20 ma na celu
wyłonienie projektów w
ramach 2 Osi priorytetowej
Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji Działania 2.18
Wysokiej jakości usługi
administracyjne Programu
Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój

Termin złożenia
wniosku
do 26.05.2020 r.
do godziny 15:00

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Łączny budżet
40,5 mln. zł.

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Ministerstwo

Przedmiotem konkursu jest Spraw
wyłonienie do dofinansoWewnętrznych i
wania projektów których
Administracji
celem będzie:
1. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
2. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta
w urzędach administracji publicznej pod kątem
zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów
we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów
dostępności w jednostkach administracji publicznej.

Link do konkursu

http://ip.mswia.gov.pl/
ip2/programoperacyjnywied/konkursy/konkur
s-i2020/11140,Ogloszeni
e-o-otwartymkonkursie-w-ramachDzialania-218ProgramuOperacyjnegoWie.html

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/

