Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: czerwiec 2020
Lp.

1.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Program Aktywni Obywatele – do 30 czerwca
Łączny budżet 5 •
Fundusz Krajowy
2020 r. godz. 12,00 mln EUR
Dotacje od 25 tys.•
do 125 tys. EUR

•

•

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Dotację można otrzymać
na następujące działania:
świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich,monitoring prawa,rzecznictwo praw i interesów,
zwiększanie świadomości
społecznej na temat roli i
znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w
jego wspieranie,
badania, analizy, opinie i
ekspertyzy.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Fundacja
Akademia
Organizacji
Obywatelskich

Link do konkursu

https://aktywniobywat
ele.org.pl/konkurs-naprojekty-sektoroweznamy-termin/
https://wnioski.aktywn
iobywatele.org.pl/
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Nazwa konkursu

2.

„Program wspierania rozwoju
uczniów wybitnie uzdolnionych” – nr
DE-WZP.263.1.3.2020

Termin złożenia
wniosku
Do 15 czerwca
2020 r.

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Maksymalna kwota
dofinansowania zadania wynosi 800
tys. zł.

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Celem konkursu jest
MINISTER
wybór najlepszych ofert EDUKACJI
na realizację
NARODOWEJ
ogólnopolskich lub
ponadregionalnych programów wspierających
rozwój uczniów wybitnie
uzdolnionych, w szczególności z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość,
w tym Zintegrowanej
Platformy Edukacyjnej
znajdującej się pod adresem www.epodreczniki.pl.

Link do konkursu

https://bip.men.gov.pl
/zadaniapubliczne/otwartykonkurs-ofert-narealizacje-zadaniapublicznego-ptprogram-wspieraniarozwoju-uczniowwybitnie-uzdolnionychnr-de-wzp-263-1-32020.html
https://bip.men.gov.pl
/wpcontent/uploads/sites/
2/2020/05/ogloszenieotwartego-konkursuofert-regulaminkonkursu-zasadyprzyznawania-irozliczania-dotacji.pdf
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3.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Otwarty Konkurs Ofert na
do 22 czerwca
realizację zadań publicznych w 2020 r.
formie wsparcia w zakresie
Obronność państwa i
działalność Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej pn. "I
Ty możesz służyć Ojczyźnie"

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Przeznaczono 1
mln. zł.

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Cele:
MINISTER
-zwiększenie
umieję- OBRONY
tności przydatnych w NARODOWEJ
służbie wojskowej;
-wspieranie działalności
młodzieży uczącej się w
klasach mundurowych
-tworzenie
warunków
umożliwiających
edukację i kształtowanie
postaw
proobronnych
społeczeństwa
m.in.
poprzez
prowadzenie
szkoleń, kursów, ćwiczeń,
warsztatów
o charakterze proobronnym;
-kształtowanie proo bronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie
młodzieży do zawodowej
służby wojskowej i WOT

Link do konkursu

https://www.gov.pl/w
eb/obronanarodowa/otwartykonkurs-ofert-nr-ew082020wddekid
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Nazwa konkursu

4.

Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej pn.
"Wdzięczni Bohaterom –
Powstańcom Warszawskim"

Termin złożenia
wniosku
Do 22 czerwca
2020 r.

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Przeznaczono 1
mln. zł.

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Celem zadania jest:

-integracja

środowiska
uczniów
klas
mundurowych oraz harcerzy z
Powstańcami
Warszawskimi;
-wsparcie i pomoc, w
szczególności młodzieży
klas mundurowych oraz
harcerzy, dla żołnierzy –
kombatantów Powstania
Warszawskiego;
-uczczenie pamięci i
oddanie
hołdu
Powstańcom
Warszawskim;
-upamiętnienie miejsc
historycznych walk w
Powstaniu Warszawskim;

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
MINISTER
OBRONY
NARODOWEJ

Link do konkursu

https://www.gov.pl/w
eb/obronanarodowa/otwartykonkurs-ofert-nr-ew102020wddekid
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5.

Nazwa konkursu

Konkurs Grantowy Kulczyk
Foundation EDYCJA 2020

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

do dnia 30 czerwca Łączny budżet to
2020 roku do godz. 250 tys. zł
23.59.

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Celem konkursu jest
Kulczyk
Foundation
wesprzeć te inicjatywy
społeczne, których
owocem jest trwała
Maksymalna kwota
poprawa sytuacji kobiet,
dofinansowania zazmagających się z
dania 25 tys. zł
problemem lub
konsekwencjami
problemu dyskryminacji,
wykluczenia lub
nierównego traktowania
w życiu społecznym i
politycznym. Celem tych
działań ma być budowa
rzeczywistości, w której
płeć nie stanowi żadnej
bariery w dostępie do
zawodu, możliwości
rozwoju i realizacji
swoich pasji

Link do konkursu

https://kulczykfoundati
on.org.pl/corobimy/pomocowe/pol
ska-konkurs-grantowykulczyk-foundation

https://kulczykfoundati
on.org.pl/uploads/med
ia/default/0001/05/ba
1fc288fe2e306a18448
e5fd5c6a19f80fde02c.
pdf

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/

