Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: sierpień 2020
Lp.

1.

Nazwa konkursu

Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz
inicjatyw obywatelskich 2020

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

do 11.sierpnia
Łącznu budżet
2020 r. godz. 12,00 wynosi 1 mln zł
Dotacje do 50 tys.
zł

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Działania programowe
muszą wpisywać się w
jeden trzech obszarów
tematycznych konkursu:
- równy dostęp dzieci i
młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do
edukacji formalnej i pozaformalnej,
- zapewnianie dobrego
startu w dorosłe życie, czyli
wspieranie aspiracji dzieci i
młodzieży, przede wszystkim z terenów małych
miast i wsi,
- minimalizowanie wykluczenia cyfrowego, przede
wszystkim dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i
małych miast,
- podnoszenie jakości
oświaty poprzez działania
adresowane do szkół i nauczycieli

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Fundacja Edukacja https://fed.org.pl/fund
dla Demokracji
usz-pomocowy-2020/

link do Regulaminu
konkursu:
https://api.ngo.pl/med
ia/get/137827/regulam
in-funduszpomocowy.pdf
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2.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

konkurs nr POWR.04.01.00Do 31 sierpnia
IZ.00-00-028/20 na wsparcie
2020 r. do godz.
rozwoju ekosystemu innowacji 15,00
społecznych. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi
Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Łączny budżet wynosi 6 mln zł

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Celem konkursu jest
Ministerstwo
https://www.power.go
wsparcie rozwoju ekoFunduszy i Polityki v.pl/nabory/1-315/
systemu innowacji spo- Regionalne
łecznych poprzez sieciowanie podmiotów działających w sferze innowacji
społecznych w celu zapewnienia lepszych warunków do inicjowania,
rozwijania oraz upowszechniania / skalowania innowacji społecznych w Polsce.
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3.

Nazwa konkursu

Fundacja PZU z Kulturą

Termin złożenia
wniosku
do 30sierpnia
2020 r. do godz.
23,59

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Łączny budżet wynosi 500 tys. zł.

Celem Konkursu jest
zwiększenie dostępu do
szeroko pojętej kultury
dzieciom i młodzieży
szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników,
branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II
stopnia, szkół specjalnych przysposabiających
do pracy lub szkół policealnych) z obszarów
wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys.
mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury
wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat
dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Fundacja PZU

https://fundacja.pzu.pl
/konkursy-i-dotacje

Dotacje do 15 tys.
zł
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4.

Nazwa konkursu

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
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5.

Nazwa konkursu

„Asystent osobisty osoby z
niepełnosprawnościami” −
edycja 2020-2021.

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

do 7 sierpnia
Łączny budżet 160
2020 r. godz. 23,59 mln zł
Dotacje od 50 tys.

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Głównym celem Programu Minister Rodziny,
usługa asystenta jako
Pracy i Polityki
formy ogólnodostępnego
Społecznej
wsparcia dla:
1) dzieci do 16 roku życia z
orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami:
konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w
związku ze znacznie
ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji
2) osób
niepełnosprawnych,
posiadających orzeczenie o
znacznym lub
umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,
wydawane na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z
późn. zm.) albo orzeczenie
równoważne do wyżej
wymienionych.

Link do konkursu

https://www.gov.pl/w
eb/rodzina/ogloszenieo-konkursie-ofert-wramach-programuasystent-osobistyosoby-zniepelnosprawnosciam
i---edycja-2020-2021
Ogłoszenie
do
konkursu:
file:///C:/Users/anstac
howiak/Downloads/Og
%C5%82oszenie_o_ot
wartym_konkursie_ofe
rt_w_ramach_program
u_AOON.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/

