Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: lipiec 2020
Lp.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

1.

Europejski Fundusz Solidarności – Kultura w solidarności,
solidarność w kulturze

do 14 lipca 2020 r.
do godz. 13,00

Dotacje od 5 tys. •
do 50 tys. EUR

konkurs ofert na realizację

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Dotację można otrzymać Europejska
min. na następujące
Fundacja Kultury
działania:
- pokazanie Europy jako
miejsca otwartego dla
Europejczyków w sytuacji
nasilenia się decyzji podejmowanych wewnętrznie,
na poziomie narodowym;
- wyrażanie solidarności z
ludźmi, ze społecznościami
po drugiej stronie zamkniętych granic;
- podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich ponad
granicami, w odpowiedzi
na restrykcje związane z
podróżami i społeczną
izolacją;
- przygotowanie gruntu
pod ożywienie działań
kulturalnych w Europie po
zażegnaniu kryzysu związanego z pandemią;

Link do konkursu

https://www.culturalfo
undation.eu/library/se
cond-round-culture-ofsolidarity-fund-isannounced

Lp.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

2.

Konkurs ofert na realizację w
2020 r. zadania publicznego z
zakresu działań na rzecz
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Wydanie okolicznościowej publikacji z okazji
przypadającej w 2020 r. piętnastej rocznicy uchwalenia
ustawy z dnia 6 stycznia 2005
r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

do 15 lipca 2020 r.
do godz. 16,15

Łączny budżet wynosi 100 tys. zł.

Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego związane z
szeroko rozumianym
procesem zmierzającym
do wydania drukiem, w
postaci publikacji, pracy
zbiorowej przygotowanej
pod redakcją zespołu
redakcyjnego, o którym
mowa w pkt X ust. 1,
ukazującej w sposób
przekrojowy wpływ
uchwalenia ustawy z
dnia 6 stycznia 2005 r. na
mniejszości narodowe i
etniczne oraz społeczność posługującą się
językiem regionalnym.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych i
Administracji

Link do konkursu

https://www.gov.pl/w
eb/mswia/otwartykonkurs-ofert-narealizacje-zadaniapublicznego-z-zakresudzialan-na-rzeczmniejszoscinarodowych-ietnicznych-oraz-jezykaregionalnego-pnwydanieokolicznosciowejpublikacji-z-okazjiprzypadajacej-w-2020r-pietnastej-rocznicyuchwalenia-ustawy-zdnia-6-stycznia-2005-ro-mniejszosciachnarodowych-ietnicznych-oraz-ojezyku-regionalnym

Lp.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

3.

Otwarty Konkurs Ofert na
realizację zadania publicznego
„Czytam i wiem – tekst łatwy
do czytania i zrozumienia w
szkole. Opracowanie i
upowszechnienie materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych
w wersji łatwej do czytania i
zrozumienia, instrukcji
dotyczącej ich tworzenia i
wykorzystania w pracy z
uczniami oraz rekomendacji
dotyczących wdrożenia
rozwiązań w praktykę
szkolną”.

do 27 lipca 2020 r.
do godz. 23,59

Łączny budżet wynosi 200 tys. zł.

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Cele:
Minister Edukacji
1)opracowanie materia- Narodowej
łów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji
łatwej do czytania i zrozumienia (dalej jako
„materiały”),
2) opracowanie instrukcji
dotyczącej tworzenia i
stosowania materiałów
podczas pracy z uczniami, dalej jako „instrukcja”,
3) upowszechnienie instrukcji i materiałów oraz
przygotowanie rekomendacji dotyczących
dalszych działań związanych z zapewnieniem
uczniom dostępu do
informacji w procesie
nauczania-uczenia się, w
szczególności dostępu do
tekstów łatwych do czytania i zrozumienia.

Link do konkursu

https://bip.men.gov.pl
/zadaniapubliczne/czytam-iwiem-tekst-latwy-doczytania-i-zrozumieniaw-szkole-opracowaniei-upowszechnieniematerialowedukacyjnych-icwiczeniowych-wwersji-latwej-doczytania-i-zrozumieniainstrukcji-doty.html

Lp.

Nazwa konkursu

4.
Ustanawianie i testowanie
zintegrowanych interwencji,
mające na celu wspieranie
osób w (najbardziej)
wrażliwych sytuacjach”
(VP/2020/003).

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

od 1 lipca
do 15października
2020 r. do godz.
23,59

Łączny budżet wynosi 10 mln EUR

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Zaproszenie do składania Komisja
wniosków ma na celu Europejska
wsparcie istniejących lub
nowych partnerstw w
testowaniu innowacyjnych podejść wspierających realizację zasady 14
Europejskiego
Filaru
Praw Socjalnych (dalej:
Filaru) pn. „Dochód minimalny”. Zasada ta stanowi, że każdy, kto nie
dysponuje wystarczającymi zasobami, ma prawo do odpowiedniego
dochodu minimalnego
zapewniającego godne
życie na wszystkich jego
etapach oraz skuteczny
dostęp do towarów i
usług wspierających

Link do konkursu

https://ec.europa.eu/s
ocial/main.jsp?catId=1
081&langId=en&callId=
603&furtherCalls=yes

Lp.

Nazwa konkursu

5.

Program dotacyjny „Wspólnie
dla dziedzictwa 2020”

Termin złożenia
wniosku
do 9 lipca 2020 r.
godz. 15:00

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Łączny budżet 700
tys. zł
Dotacje od 5 tys.
do 80 tys. zł

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Można ubiegać się o
Narodowy Instytut https://www.witkac.pl/
dofinansowanie zadań
Dziedzictwa
public/#/contest/view?
adresowanych przede
id=11675
wszystkim do
społeczności lokalnych,
realizujących
strategiczne cele
Programu poprzez niżej
wymienione działania:
-działania zmierzające do
wzmacniania praktyk
społeczno-kulturowych,
-działania edukacyjne
oraz popularyzujące
lokalne dziedzictwo
kulturowe (materialne i
niematerialne),
- działania przy
identyfikowaniu,
inwentaryzowaniu i
dokumentowaniu
dziedzictwa kulturowego

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/

