AKTUALNE KONKURSY – TRYB OTWARTY
Lp.
1.

2.

3.

Nazwa konkursu/instytucji
ogłaszającej konkurs
Działaj lokalnie
Akademia Rozwoju
Filantropii
w Polsce
Fundacja Charlesa Stewarta
Motta

Program RITA Przemiany
w regionie
Granty wyjazdowe 2020
Fundacja Edukacja dla
Demokracji

Na co ?

Dla kogo ?

Termin

Źródło informacji

Dofinasowanie można uzyskać na działania o charakterze
edukacyjnym, artystycznym, nastawione na tworzenie
miejsc sąsiedzkich spotkań, promowanie ekologii czy
regionalnej tradycji
skierowane do lokalnych
społeczności.
Kwota dofinasowania: 6000 zł
Dofinasowanie można uzyskać na realizację projektów
promujących budowę społeczeństwa obywatelskiego i
ochronę środowiska. W ramach projektów w
szczególności będą finansowane działania związane ze:
społeczeństwem obywatelskim, edukacją i środowiskiem.
Kwota dofinansowania: od 15 000 do 250 000 dolarów

organizacje pozarządowe oraz
grupy nieformalne działające na
terenie miejscowości do 20 000
mieszkańców

Nie został określony.
Tryb ciągły.

www.dzialajlokalnie.pl

organizacje
zajmujące
się
rozwojem
społeczeństwa
obywatelskiego, zwalczaniem biedy
lub ochroną środowiska. O granty
mogą starać się jednostki z
centralnej i wschodniej Europy oraz
południa Afryki
zarejestrowane
w
Polsce
stowarzyszenia, fundacje oraz
organizacje powołane na podstawie
umów państwo-kościół

Tryb ciągły.

https://www.mott.org/work/
grantseekers/

Tryb ciągły.

http://programrita.org/
granty-wyjazdowe/

Dofinasowanie można uzyskać na stworzenie możliwości
wyjazdu polskich reprezentantów NGO do krajów objętych
programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji,
Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy
i Tadżykistanu. Wyjazdy powinny służyć następującym
celom:
- konsultacji wspólnych projektów z nowo poznaną
organizacja zagraniczną,
- podtrzymanie efektów wcześniej organizowanych
w ramach nin. programu projektów,
- uczestnictwie w ważnym wydarzeniu, konferencji.
Dofinasowanie:
Pokrycie następujących kosztów: koszty podróży: bilety
kolejowe, lotnicze, autokarowe, przejazdy lokalne, ew.
rozliczenie kosztów przejazdu samochodem osobowym,

4.

5.

6.

Program RITA Przemiany
w regionie
Współfinansowanie
Fundacja Edukacja dla
Demokracji

Dla Białorusi
Fundacja im. Stefana
Batorego

Program Dotacji
Fundacja Kronenberga przy
Citi Handlowy

opłaty wizowe, ubezpieczenie, zakwaterowanie, opłata za
udział w wydarzeniu, diety pobytowe.
Celem Konkursu jest współfinansowanie realizacji
wysokiej jakości projektów, które otrzymały dotację na
realizację zasadniczej części planowanych działań z
innych źródeł – publicznych, prywatnych, polskich lub
zagranicznych. Projekty powinny być zbieżne pod
względem obszaru geograficznego i tematycznego z
celami i zakresem działania programu RITA. Kraje objęte
programem to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja,
Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina,
Tadżykistan.
Współfinansowane projekty powinny przyczyniać się do
przemian demokratycznych i systemowych w krajach
objętych programem i poprzez dzielenie się polskim
doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących
sfer:
problemy społeczne, socjalne, edukacja i
wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, dziedzictwo
kulturowe,
rozwój
i wsparcie trzeciego sektora, rozwój i wsparcie samorządu
lokalnego, rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.
Kwota dofinasowania: do 40 000 zł
Dotacje udzielane będą na przedsięwzięcia dotyczące:
pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania
samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania
edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe),
ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej,
przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania postaw
tolerancji, prowadzenia niezależnych badań i analiz,
poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów
tradycyjnych i społecznościowych.
Kwota dofinasowania: do 15 000 euro
Dofinasowanie można uzyskać na realizację działań
w ramach poniższych obszarów programowych: innowacje
w edukacji, edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
dziedzictwo kulturowe, twórczość artystyczna dzieci
i młodzieży, priorytety ochrony zdrowia, polityka
społeczna.
Kwota dofinasowania: nie została określona

stowarzyszenia, fundacje, osoby
prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczpospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego

Tryb ciągły.

https://programrita.org/
wklady-wlasne/

białoruskie
organizacje
obywatelskie,
dotacje
mogą
otrzymać też inne podmioty, jeśli
planowane przez nie działania są
istotne dla wyżej opisanych celów
programu

Tryb ciągły.

https://www.batory.
org.pl/programy-dotacyjne/dlabialorusi/

fundacje, stowarzyszenia, uczelnie
wyższe, szkoły, domy kultury,
biblioteki, jednostki samorządu
terytorialnego

Tryb ciągły.

http://www.citibank.pl/poland
/kronenberg
/polish/9637.htm

7.

8.

Program Grantów
Fundacja LOTTO im. Haliny
Konopackiej

Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie:
sport, kultura, dziedzictwo narodowe, edukacja, pomoc
społeczna.
Kwota dofinasowania: nie została określona

Dotacje pozakonkursowe
dla organizacji
pozarządowych
Fundacja PZU

Projekty z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) działalności charytatywnej,
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
4) ochrony i promocji zdrowia,
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych,
7) działań na rzecz mniejszości narodowych,
8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
13) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym oraz
prowadzenia akcji społecznych związanych z
bezpieczeństwem na drogach, 14) ratownictwa i
ochrony ludności, 15) pomocy ofiarom katastrof,
klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą, 16) promocji i organizacji
wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć
działań na rzecz realizacji celów Fundacji.
Kwota dofinasowania: nie została określona, przy
czym jeżeli wnioskowana kwota jest wyższa niż
100 000 złotych brutto, Zarząd Fundacji po

stowarzyszenia, fundacje, szkoły,
przedszkola, kluby sportowe,
jednostki samorządu terytorialnego,
domy kultury, biblioteki, szpitale,
domy
dziecka
oraz
inne
organizacje/instytucje działające na
rzecz dobra publicznego
organizacje
pozarządowe
w
rozumieniu ustawy o działalności
pożytku
publicznego
i
wolontariacie,
tj.
organizacje
pozarządowe, osoby prawne i
jednostki organizacyjne działające
na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej
Polskiej,
o
stosunku Państwa do innych
kościołów
i
związków
wyznaniowych oraz stowarzyszenia
jednostek
samorządu
terytorialnego,
posiadające
osobowość prawną.

Tryb ciągły.

http://www.fundacjalotto.pl
/program-grantow/

Tryb ciągły.

https://fundacja.pzu.pl
/#konkursy

9.

Podprogram „Wartość
Dodana”
Fundacja Solidarności
Międzynarodowej

polskie podmioty w rozumieniu
ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie

minimum 21 dni
przed datą
poniesienia kosztu

https://solidarityfund.pl
/2019/10/04/wartosc-dodana/

Granty Fundacji Tauron
Fundacja Tauron

Dofinasowanie można uzyskać na projekty na rzecz dobra
publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty
i wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony
zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i
pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony
środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
oraz
promocji
i organizacji wolontariatu.
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania
w ramach rzeczonego konkursu nie została określona,
podobnie jak maksymalna wysokość wnioskowanej
kwoty.

osoby fizyczne i prawne, instytucje,
ośrodki i placówki

Tryb ciągły.

https://fundacja.tauron.pl/

Program TechSoup
Fundacja Techsoup

Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych
dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za
jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie
zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt
infrastruktury
technologicznej.
Otrzymanie
oprogramowania w taki sposób znacznie zmniejsza budżet
organizacji wymagany na technologie i umożliwia
wykorzystanie tych pieniędzy w działalności statutowej
organizacji. Głównym zamiarem programu jest budowanie
potencjału technologicznego w Trzecim Sektorze.
Kwota dofinasowania w niniejszym konkursie można
uzyskać sprzęt i oprogramowanie.

organizacje pozarządowe

Tryb ciągły.

http://www.technologie.
org.pl/oprogramie

10.

11.

pozytywnej rekomendacji przekazuje wniosek do
oceny Radzie Fundacji.
Celem Konkursu jest podniesienie jakości projektów
realizowanych przez polskie lub lokalne podmioty na rzecz
państw, w których działania prowadzi Fundacja
Solidarności Międzynarodowej tj.:
- Białoruś – demokracja i prawa człowieka;
- Gruzja – dobre rządzenie;
- Mołdawia – wspieranie rozwoju lokalnego, wspieranie
rewitalizacji miast oraz rozwoju młodych liderów;
- Ukraina – wsparcie reformy decentralizacyjnej
Kwota dofinasowania: do 20 000 zł.

12.

Rozwijanie współpracy
polsko-niemieckiej
Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej
Szybkie granty
Fundusz Obywatelski
Fundacja dla Polski

13.

14.

15.

16.

Dofinansowanie projektów z
zakresu edukacji
ekonomicznej
Narodowy Bank Polski

Dofinansowanie dla
organizacji pozarządowych
Polska Fundacja Narodowa
Program Działaj Lokalnie
Konkurs na afiliowane
ośrodki Działaj lokalnie
Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności

Dofinasowanie można uzyskać na realizację projektów
mających na celu rozwijanie współpracy polskoniemieckiej.
Kwota dofinasowania: do 80 000 zł lub 20 000 euro.
Dofinasowanie można uzyskać na realizację projektów
które
odpowiadają na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z
4 obszarów:
o ochrona integralności i praworządności działania
instytucji publicznych, ochrona praw obywatelskich i
wartości konstytucyjnych, prowadzenie otwartych
procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych,
przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym,
podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny
wymaga pilnej reakcji obywateli, wspiera zaangażowanie
obywateli w sprawy publiczne, zrealizowana będzie do 3
miesięcy od podpisania umowy.
Kwota dofinasowania: 3 000 zł
Dofinasowanie
można
uzyskać
na
projekty
upowszechniające
edukację
ekonomiczną.
Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze
lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady
przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje,
publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.
Kwota dofinasowania: do 30 000 zł
Celem Konkursu jest dofinansowanie przedsięwzięć
zgodne z celami statutowymi Fundacji, tj. działalności
naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej.
Kwota dofinasowania: nie została określona.
Celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie
lokalnych społeczności na wsiach i w małych miastach
poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą
pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia
oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego.
Działania kierowane są przede wszystkim do
mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tys.
osób. W ramach Programu funkcjonuje Sieć Ośrodków
Działaj Lokalnie, które prowadzą lokalne programy
grantowe i organizują coroczne konkursy na

organizacje pozarządowe

Tryb ciągły.

http://fwpn.org.pl/wnioski
/co-wspieramy-

fundacje, stowarzyszenia, osoby
prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania

Tryb ciągły.

https://www.funduszobywatelski.
pl/zglos-inicjatywe

osoby prawne, inne jednostki
organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki
kultury, biblioteki, centra aktywizacji
/ zawodowe, podmioty lokalne, dla
których organami prowadzącymi są
władze samorządowe

Tryb ciągły.

http://www.nbportal.pl/edukacjaw-nbp/dofinansowanie-nbp

organizacje pozarządowe

Tryb ciągły.

https://www.pfn.org.pl/zlozwniosek/

organizacje pozarządowe

Tryb ciągły.

http://dzialajlokalnie.pl/
otwieramy-nabor-afiliowaneosrodki-dzialajlokalnie-ramachprogramu-dzialaj-lokalnie/

dofinansowywanie
inicjatyw
obywatelskich,
odpowiadających
na
zdiagnozowane
potrzeby
społeczności.
Kwota dofinasowania: od 5 000 zł do 10 000 zł

AKTUALNE KONKURSY – TRYB ZAMKNIĘTY
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa konkursu/Instytucji
ogłaszającej konkurs
Węgiersko-Polski Program
Współpracy Pozarządowej
Ambasada Węgier
Konkurs “Dzieci Kapitana
Nemo”
Fundacja BGK im. J. K.
Steczkowskiego

Konkurs grantowy Zielona
Ławeczka
Fundacja Banku Ochrony
Środowiska

Program Aktywni
Obywatele – Fundusz
Krajowy
Fundacja im. Stefana
Batorego
Program dotacyjny
Fundacja mBanku

Na co ?

Dla kogo ?

Termin

Źródło informacji

Celem Konkursu jest intensyfikacja pozarządowej,
obywatelskiej współpracy między obydwoma krajami
(Polską
i Węgrami) i lepsze wzajemne poznanie się.
Kwota dofinasowania: 1 – 5000 euro
Dofinasowanie można uzyskać na warsztaty, lekcje
tematyczne, wystawy, gry terenowe, miejskie, planszowe
itp. skierowane do dzieci i młodzieży od 12 do 18 lat,
mające im przybliżać historie wybitnych i nie tak
powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces
naukowy, artystyczny czy biznesowy.
Kwota dofinasowania: do 15 000 zł
Dofinasowanie można uzyskać na przemiany terenów na
osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką.
W projekt powinna być zaangażowana społeczność
lokalna, sąsiedzka.
Kwota dofinasowania: 1650 zł (w tym 1200 zł grant
finansowy i nagroda rzeczowa – ławeczka parkowa
o wartości 450 zł).
Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa
obywatelskiego,
aktywności
obywatelskiej
oraz
upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.
Kwota dofinasowania: od 5 000 do 125 000 euro

organizacje pozarządowe,
instytucje kościelne, szkoły wyższe,
osoby fizyczne

31.05.2020 r.

https://varso.mfa.gov.
hu/pol/news/palyazati-felhivas2020

fundacje, stowarzyszenia, szkoły
podstawowe i ponadpodstawowe,
biblioteki publiczne, domy kultury

15.05.2020 r.

https://www.fundacja.bgk.pl/
program/dzieci-kapitana-nemo/

grupy
sąsiedzkie,
mieszkańcy
otwartych osiedli, zarządzanych przez
spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe
lub samorząd z miast powyżej 10 tys.
mieszkańców

17.05.2020 r.

https://zielonalaweczka.pl/

organizacje społeczne, w tym
stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie
socjalne, spółki nonprofit, koła
gospodyń wiejskich, kościelne osoby
prawne zarejestrowane w KRS
organizacje pozarządowe posiadające
osobowość
prawną
i prowadzące działalność statutową
ponad 1 rok, uczelnie wyższe,
biblioteki,
szkoły
podstawowe

Ogłoszenie
konkursu w
kwietniu 2020 r.

http://aktywniobywatele.
org.pl/o-funduszu/o-programie/

Terminy
konkursów w
2020 r.:
20 maja
24 czerwca

https://www.mbank.pl/
mfundacja/dotacje/

Dofinasowanie można uzyskać na projekty dotyczące
edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje
matematyki), projekty rozwojowe okołomatematyczne (np.
gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe
osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).

6.

7.

Polska - Konkurs
Grantowy Kulczyk
Foundation 8. Edycja
Kulczyk Foundation

Dotacje konkursowe
Fundacja PZU

Kwota dofinasowania: budżet programu 660 000 zł

i ponadpodstawowe a także inne
placówki oświatowo-naukowe

Dofinasowanie można uzyskać na wsparcie inicjatyw
społecznych, które realizują projekty na rzecz kobiet
zmagających się z problemem dyskryminacji ze względu
na płeć w życiu społecznym i politycznym. Celem
premiowanych przez fundację działań ma być budowa
rzeczywistości, w której bycie kobietą nie jest barierą
w dostępie do zawodu, możliwości rozwoju i realizacji
swoich pasji.
Kwota dofinasowania: do 25 000 zł
Dofinasowanie można uzyskać w ramach 3 konkursów:
1. Z Fundacją PZU po lekcjach – na realizację
inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse
społeczne (na obszarach wiejskich i w małych
miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do
uczniów
szkół
podstawowych,
liceów
ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I
stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół
specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół
policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza
edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany
jest projekt.
Kwota dofinasowania: do 50 000 zł

organizacje
pozarządowe,
stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie,
instytucje kultury, przedsiębiorstwa
społeczne, a nawet jednostki
samorządu terytorialnego. Jest jednak
jeden warunek - beneficjentami lub
podmiotami realizującymi zgłoszone
projekty muszą być kobiety lub
dziewczynki
fundacje działające na podstawie
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1491 ze zm.), stowarzyszenia
działające na podstawie ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o
stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 713 ze zm.), uczniowskie kluby
sportowe niedziałające w formie
spółek, działające na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263 ze zm.), które nie działają w
celu
osiągnięcia
zysku
oraz
przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału
między
swoich
udziałowców,
akcjonariuszy
i pracowników

2.

3.

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją
PZU na realizację innowacyjnych projektów
aktywizacji społecznej kierowanych do osób
niepełnosprawnych
i ich rodzin.
Kwota dofinasowania: do 50 000 zł
Fundacja PZU z kulturą na realizację projektów
zwiększających dostęp do szeroko pojętej kultury

22 lipca
26 sierpnia
23 września
21 października
25 listopada
16 grudnia
30.06.2020 r.

Terminy:
16.10.2020 r.

30.06.2020 r.

30.08.2020 r.

https://kulczykfoundation.org.pl
/co-robimy/pomocowe/polskakonkurs-grantowy-kulczykfoundation

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

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.
Kwota dofinasowania: do 15 000 zł

8.

9.

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 4.2 Programy
mobilności
ponadnarodowej
Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej

Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/20 na
mobilność
ponadnarodową
osób
bezpośrednio
zaangażowanych w pracę z dziećmi, młodzieżą lub
osobami
młodymi
zagrożonymi
wykluczeniem
społecznym lub realizujących zadania w obszarze
wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.
Dofinasowanie można uzyskać na realizację projektów
zmierzających do umożliwienia podniesienia lub nabycia
kompetencji zawodowych przez osoby na co dzień
pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi
wykluczonymi
lub
zagrożonymi
wykluczeniem
społecznym, prowadzące zajęcia z tymi osobami, jak
również przez osoby pracujące z rodzinami
przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych oraz realizujące wsparcie w
ramach systemu pieczy zastępczej, a tym samym mające
realny wpływ na zmianę postaw dzieci i młodzieży. Projekt
realizowany musi być z partnerem ponadnarodowym z
innych państw członkowskich UE.
Kwota dofinansowania: pula środków przeznaczona
na konkurs: 10 000 000 zł

administracja publiczna, w tym urzędy
administracji publicznej i jednostki
przez nie nadzorowane lub im
podległe, instytucje rynku pracy,
instytucje pomocy i integracji
społecznej,
jednostki samorządu
terytorialnego
i
ich
jednostki
organizacyjne,
szkoły
i placówki systemu oświaty, uczelnie
i inne podmioty realizujące kształcenie
na
poziomie
wyższym
przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii
społecznej, partnerzy społeczni
zgodnie z definicją przyjętą w PO
WER, organizacje pozarządowe1 ,
federacje lub związki organizacji
pozarządowych
i podmiotów ekonomii społecznej,
ogólnopolskie stowarzyszenia i związki
jednostek samorządu terytorialnego,
jednostki naukowe, w tym instytuty
badawcze

01.06.2020 r.

https://www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/nabory/42programymobilnosciponadnarodowej-13/

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.9 Rozwój
ekonomii społecznej

Celem Konkursu jest wyłonienie trzech projektów, po
jednym w każdym makroregionie, których celem będzie
wyposażenie pracowników podmiotów ekonomii
społecznej, w szczególności podmiotów ekonomii

administracja rządowa i jej jednostki
podległe oraz nadzorowane, jednostki
samorządu terytorialnego i ich
jednostki
organizacyjne,

30.05.2020 r.

http://www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/nabory/29-rozwojekonomiispolecznej-17/

10.

Priorytet inwestycyjny 9v
Wyposażenie podmiotów
ekonomii społecznej w
wiedzę i umiejętności z
zakresu wykorzystania
prawa zamówień
publicznych
Ministerstwo Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej

społecznej w wiedzę i umiejętności pozwalające na
skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień
publicznych. Okres realizacji projektu w niniejszym
konkursie wynosi do 18 miesięcy.
Kwota dofinasowania: pula środków przeznaczona na
konkurs: 3 500 000 zł

stowarzyszenia i związki jednostek
samorządu
terytorialnego,
organizacje pozarządowe, podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego, podmioty ekonomii
społecznej, federacje lub związki
organizacji
pozarządowych
i
podmiotów ekonomii społecznej,
związki rewizyjne właściwe do spraw
spółdzielczości,
samorząd
gospodarczy i zawodowy, partnerzy
społeczni zgodnie z definicją przyjętą w
PO WER, uczelnie i podmioty
uczestniczące w kształceniu na
poziomie
wyższym,
jednostki
naukowe, w tym instytuty badawcze,
przedsiębiorcy

Program Rozwoju
Organizacji Obywatelskich
na lata 2018–2030 Priorytet
5 Wsparcie doraźne Edycja
2020
Narodowy Instytut
Wolności

Dofinasowanie można uzyskać na:
- pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb
organizacji powstałych w wyniku wystąpienia
nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć
istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i
realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu,
zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–
„POMOC DORAŹNA”;
- pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli
organizacji w wydarzeniach z życia publicznego
charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a
także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu
widzenia sektora pozarządowego lub związanych z
branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE
PUBLICZNE”;
- pokrycie kosztów związanych z członkostwem w
podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe
o charakterze międzynarodowym (między innym
kosztów
składek
członkowskich,
kosztów
uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych
wydarzeniach wynikających z członkostwa w

organizacje pozarządowe, osoby
prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów
ustaw o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, spółdzielnie socjalne, spółki
akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
oraz
kluby
sportowe

30.11.2020 r.

https://www.niw.gov.pl/startujepriorytet-5-proo-edycja-2020/

organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia
sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w
której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
Kwota dofinasowania: do 10 000 zł

11.

12.

Dotacje dla organizacji
pozarządowych
pracujących na rzecz
wzmocnienia demokracji
National Endowment for
Democracy

Podwórka Talentów Nivea
Edycja 2020
NIVEA Polska Sp. z o.o.
Grupa Beiersdorf

Wsparcie mogą uzyskać Projekty dążące do:
promowania i obrony praw człowieka i praworządności;
wspierania wolności informacji i niezależnych mediów;
wzmocnienia demokratycznych idei i wartości;
promowania odpowiedzialności i przejrzystości;
wzmocnienia organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
wzmocnienia demokratycznych programów i instytucji
politycznych; promowania edukacji obywatelskiej;
wspierania demokratycznego rozwiązania konfliktów;
promowania wolności zrzeszania się; wzmocnienia
gospodarki rynkowej
Kwota dofinasowania: do 50 000 dolarów
Celem Konkursu jest wyłonienie 20 (dwudziestu)
zwycięskich Lokalizacji spośród Lokalizacji zgłoszonych
do Konkursu i przyznanie im nagród w postaci
wybudowania placów zabaw (określonych w Regulaminie
jako Podwórko Talentów NIVEA, bądź Podwórko).
Kwota dofinasowania: nagrodą w konkursie nie są
środki finansowe tylko rzeczowe w postaci
wyposażenia placu zabaw o wartości 250 000 zł.

organizacje pozarządowe

19.06.2020 r.

https://www.ned.org/apply-forgrant/en/

gminy, spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe, publiczne
szkoły podstawowe oraz zespoły szkół,
w skład których wchodzi publiczna
szkoła podstawowa, położone na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

15.05.2020 r.

https://podworko.nivea.pl/

