
   

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: maj 2018r. 

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

1. XIII edycja programu  
Polsko – Ukraińska 

Wymiana Młodzieży na 
rok 2018 

do 4 maja 2018  Celem programu jest 
wspieranie zadań, 
stwarzających grupom 
młodzieży 
z Polski i Ukrainy możliw
ość wzajemnego 
poznania się, wspólnego 
odkrywania 
podobieństw i 
odmienności 
kulturowych obu krajów, 
a także zdobywania 
wiedzy na temat ich 
współczesnych realiów. 

Narodowe 
Centrum Kultury 

http://www.nck.pl/d
otacje-i-

stypendia/dotacje/pr
ogramy-dotacyjne-

nck/pl-ua-wymiana-
mlodziezy/aktualnos

ci/nabor-do-
programu-polsko-

ukrainska-wymiana-
mlodziezy-2018  

http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2018
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2018
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2018
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2018
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2018
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2018
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2018
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2018
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2018
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2018
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2.  II nabór wniosków do 

programu dotacyjnego 

"Kultura – Interwencje 

2018" 

do 15 maja 2018  Tworzenie warunków 

dla wzmacniania 

tożsamości i 

uczestnictwa w kulturze 

na poziomie 

regionalnym, lokalnym i 

krajowym, a także 

upamiętniania polskiego 

dziedzictwa 

historycznego poprzez 

finansowe wsparcie 

realizacji projektów 

upowszechniających 

dorobek kultury i 

zwiększających 

obecność kultury w życiu 

społecznym. 

Narodowe 

Centrum Kultury 

http://www.nck.pl/
dotacje-i-

stypendia/dotacje/
programy-
dotacyjne-

nck/kultura-
interwencje/aktual
nosci/ii-nabor-do-
programu-kultura-
interwencje-2018-

ogloszony-  

http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/ii-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2018-ogloszony-
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/ii-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2018-ogloszony-
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/ii-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2018-ogloszony-
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/ii-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2018-ogloszony-
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/ii-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2018-ogloszony-
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/ii-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2018-ogloszony-
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/ii-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2018-ogloszony-
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/ii-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2018-ogloszony-
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/ii-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2018-ogloszony-
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/ii-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2018-ogloszony-
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/ii-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2018-ogloszony-
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3.  "Obronność państwa  
i działalność Sił 

Zbrojnych 
Rzeczypospolitej 

Polskiej" 

do 17 maja 2018  17 zadań Minister Obrony 
Narodowej 

http://bip.mon.gov.p
l/ogloszenia/tresci/in

ne/otwarte-
konkursy-

ofert/aktualne-
ogloszenia-

1025479/otwarty-
konkurs-ofert-nr-ew-

42018owzs-
103254698t/  

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-42018owzs-103254698t/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-42018owzs-103254698t/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-42018owzs-103254698t/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-42018owzs-103254698t/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-42018owzs-103254698t/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-42018owzs-103254698t/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-42018owzs-103254698t/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-42018owzs-103254698t/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-42018owzs-103254698t/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-42018owzs-103254698t/


   

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ obszar(y) 
wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

4.  „Wolontariat polska 
pomoc 2018” 

do 18 maja 2018  Celem konkursu będzie 
wyłonienie najlepszych 
ofert na projekty 
wolontariackie z 
propozycjami zadań 
publicznych, obejmujących 
działania rozwojowe 
odpowiadające założeniom 
„Planu współpracy 
rozwojowej w roku 2018”, 
odnoszące się do 
wybranych krajów 
priorytetowych polskiej 
pomocy, tj. Kenii, Senegalu 
i Tanzanii oraz priorytetów 
i rezultatów działań 
objętych ww. dokumentem 
oraz dodatkowo 
następujących krajów 
należących do grupy 
najsłabiej rozwiniętych, tj. 
w Rwanda, Uganda i 
Zambia. 

Minister Spraw 
Zagranicznych 

http://www.msz.gov.
pl/pl/ministerstwo/k
onkursyministra/kon
kurs_na_realizacje_z
adania_publicznego_
_wolontariat_polska
_pomoc_2018_;jsessi
onid=1145E5316546
34E99E1FD04C4D8B

3F27.cmsap1p  

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wolontariat_polska_pomoc_2018_;jsessionid=1145E531654634E99E1FD04C4D8B3F27.cmsap1p
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wolontariat_polska_pomoc_2018_;jsessionid=1145E531654634E99E1FD04C4D8B3F27.cmsap1p
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wolontariat_polska_pomoc_2018_;jsessionid=1145E531654634E99E1FD04C4D8B3F27.cmsap1p
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wolontariat_polska_pomoc_2018_;jsessionid=1145E531654634E99E1FD04C4D8B3F27.cmsap1p
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wolontariat_polska_pomoc_2018_;jsessionid=1145E531654634E99E1FD04C4D8B3F27.cmsap1p
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wolontariat_polska_pomoc_2018_;jsessionid=1145E531654634E99E1FD04C4D8B3F27.cmsap1p
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wolontariat_polska_pomoc_2018_;jsessionid=1145E531654634E99E1FD04C4D8B3F27.cmsap1p
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wolontariat_polska_pomoc_2018_;jsessionid=1145E531654634E99E1FD04C4D8B3F27.cmsap1p
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wolontariat_polska_pomoc_2018_;jsessionid=1145E531654634E99E1FD04C4D8B3F27.cmsap1p
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wolontariat_polska_pomoc_2018_;jsessionid=1145E531654634E99E1FD04C4D8B3F27.cmsap1p
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5.  „Program dofinansowania 
zadań związanych z 
organizowaniem i 

prowadzeniem działalności 
wspierającej i kontrolnej 
sportu młodzieżowego ze 

środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 

w 2018 roku” 

do 30 czerwca   1) zapewnienie optymalnych 
warunków szkolenia i 
współzawodnictwa 
sportowego młodzieży 
uzdolnionej, 
ukierunkowanych na 
systematyczne podnoszenie 
poziomu 
sportowego; 
2) monitorowanie, 
organizowanie i prowadzenie 
działalności wspierającej i 
kontrolnej sportu 
młodzieżowego; 
3) opiniowanie, ocenianie i 
przygotowywanie propozycji 
nowych koncepcji szkolenia 
do ewentualnego wdrożenia 
przez podmioty uczestniczące 
w programie szkolenia 
sportowego 
młodzieży uzdolnionej, 
4) prowadzenie badań 
diagnostycznych młodzieży 
uzdolnionej sportowo, 
wytypowanej przez polskie 
związki sportowe. 

Minister Sportu i 
Turystyki 

https://bip.msit.go
v.pl/bip/finansowa
nie-zadan/sport-

mlodziezowy/2018
/2264,Program-
dofinansowania-

zadan-zwiazanych-
z-organizowaniem-
i-prowadzeniem-

dzialaln.html  

 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2264,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2264,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2264,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2264,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2264,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2264,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2264,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2264,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2264,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2264,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html
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1. 

NBP: Dofinansowanie 
projektów z zakresu 

edukacji ekonomicznej 
 

NBP wspiera projekty 
edukacyjne, które wpisują się 

w obszary działalności 
edukacyjnej banku 

centralnego. 
Dofinansowywane są m.in. 

działania o charakterze 
lokalnym i regionalnym takie 

jak: konkursy, olimpiady 
przedmiotowe, warsztaty, 

szkolenia, wykłady, 
konferencje, publikacje 
naukowe dystrybuowane 

nieodpłatnie. 

Wnioski są 
przyjmowane w 
trybie ciągłym i 
weryfikowane 
przez Oddziały 
Okręgowe NBP. 

Maksymalna 
wartość 

wnioskowanego 
dofinansowania 
na jeden projekt 

to 30 000 zł 
(słownie złotych: 

trzydzieści 
tysięcy). 

Główne obszary 
tematyczne, w ramach 
których można składać 
wnioski o dofinansowanie:  
- inflacja, stabilność 
systemu finansowego, 
funkcje i zadania NBP, 
- rozbudzanie postaw i 
zachowań 
przedsiębiorczych 
(zwłaszcza wśród ludzi 
młodych oraz po 45 roku 
życia), 
- zarządzanie 
przedsiębiorstwem, 
- gospodarowanie 
budżetem domowym, 
- zapobieganie 
wykluczeniu 
finansowemu, 
- pieniądz, 
- gospodarka rynkowa, 
- instytucje i usługi 
finansowe, 
- nowe horyzonty myśli 

ekonomicznej. 

NBP https://www.nbpor
tal.pl/edukacja-w-

nbp/dofinansowani
e-nbp  

https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
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2. 

Program Erasmus+ na 

2018 rok 

http://erasmusplu
s.org.pl/o-

programie/terminy
/  

 Akcja 1 – 
mobilność 
edukacyjna osób 

Akcja 2 – 
współpraca na 
rzecz innowacji i 
wymiany dobrych 
praktyk 

Akcja 3 – wsparcie 
w reformowaniu 
polityk 

Działania „Jean 
Monnet” 

Sport 

Komisja Europejska http://erasmusplus

.org.pl/aktualnosci/ 

 

 

 

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
http://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/
http://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/
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3. 

Granty Fundacji PGE Nadesłane wnioski 
zostaną 

rozpatrzone 
zgodnie z 

kolejnością 
nadesłania. 

Pierwszy etap 
oceny, to ocena 

formalna wniosku, 
której dokonują 

pracownicy Biura 
Fundacji. Kolejny 

etap to 
rozpatrzenie 
dokumentów 

podczas 
posiedzenia 

Zarządu Fundacji.  

 Celem Fundacji jest 
wspieranie takich 
działań, które 
przyczynią się do 
postrzegania GK PGE 
jako odpowiedzialnego 
partnera społecznego i 
biznesowego. 
Działania Fundacji 
koncentrują się w 
szczególności na 
obszarach: 
- nauka i edukacja 
- lecznictwo i ochrona 
zdrowia 
- pomoc społeczna 
- działalność 
ekologiczna i ochrona 
środowiska 
- sport dzieci, młodzieży 
i osób 
niepełnosprawnych 

 

Fundacja PGE https://www.gkpge.p

l/fundacja/Filantropi

a  

 

https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia
https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia
https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia


   

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

 
4. 

Dotacje Fundacji 

Charlesa Stewarta 

Motta 

nabór ciągły Minimalna kwota 

dotacji wynosi  

15 000 dolarów. 

Maksymalna kwota 

dotacji wynosi  

250 000 dolarów. 

Projekty promujące 
budowę społeczeństwa 
obywatelskiego i 
ochronę środowiska. 

Fundacja Charlesa 

Stewarta Motta 

https://www.mott.or

g/work/grantseekers

/  

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

Kreatywna Europa 

http://kreatywna-
europa.eu/faq/eca

s-urf-pic-eform-
czyli-jak-zlozyc-

wniosek/  

 Kreatywna Europa to unijny 

program zaplanowany na 

lata 2014-2020, oferujący 

finansowe wsparcie dla 

sektorów kultury, 

audiowizualnego i 

kreatywnych. W ciągu 7 lat 

program przeznaczy 1,46 

mld euro na realizacje 

europejskich projektów. 

Głównymi celami programu 

są promocja europejskiej 

różnorodności kulturowej i 

dziedzictwa, budowanie 

kompetencji 

profesjonalistów, rozwój 

publiczności dla odbioru 

europejskich dzieł m. in. 

poprzez zwiększanie 

dostępu do kultury i 

utworów audiowizualnych. 

Program zawiera trzy 

komponenty: MEDIA, 

Kultura i część 

międzysektorową. 

Creative Europe 

Desk Polska 

http://kreatywna-

europa.eu/  

http://kreatywna-europa.eu/faq/ecas-urf-pic-eform-czyli-jak-zlozyc-wniosek/
http://kreatywna-europa.eu/faq/ecas-urf-pic-eform-czyli-jak-zlozyc-wniosek/
http://kreatywna-europa.eu/faq/ecas-urf-pic-eform-czyli-jak-zlozyc-wniosek/
http://kreatywna-europa.eu/faq/ecas-urf-pic-eform-czyli-jak-zlozyc-wniosek/
http://kreatywna-europa.eu/faq/ecas-urf-pic-eform-czyli-jak-zlozyc-wniosek/
http://kreatywna-europa.eu/
http://kreatywna-europa.eu/
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6.  Program Europa dla 

Obywateli 

 

Agencja Wykonawcza ds. 

Edukacji, Kultury i Sektora 

Audiowizualnego (EACEA) 

opublikowała priorytety 

komponentów programu 

„Europa dla obywateli”, które 

obowiązywać będą w latach 

2018-2020. 

http://europadlao
bywateli.pl/harmo

nogram/  

 „Europa  dla obywateli”  

to program Unii 

Europejskiej  

wspierający  organizacje 

pozarządowe  

i  samorządy,  a także  

inne organizacje 

i  instytucje 

nienastawione na zysk,  

działające  w obszarze 

społeczeństwa  

obywatelskiego, kultury 

i  edukacji,   w realizacji  

projektów  związanych  

z  tematyką  

obywatelstwa 

europejskiego,  

inicjatyw lokalnych,  

zaangażowania  

społecznego  

i  demokratycznego 

oraz pamięci  

europejskiej.  

Program 

zarządzany jest 

w Brukseli 

przez Agencję 

Wykonawczą 

ds. Edukacji, 

Kultury 

                                     
i Sektora 

Audiowizualnego 

EACEA. 

https://europadlaob

ywateli.pl/  

 

https://europadlaob

ywateli.pl/zaktualizo

wane-priorytety-

komponentow-

programu-europa-

dla-obywateli-lata-

2018-2020/  

 

 

http://europadlaobywateli.pl/harmonogram/
http://europadlaobywateli.pl/harmonogram/
http://europadlaobywateli.pl/harmonogram/
https://europadlaobywateli.pl/
https://europadlaobywateli.pl/
https://europadlaobywateli.pl/zaktualizowane-priorytety-komponentow-programu-europa-dla-obywateli-lata-2018-2020/
https://europadlaobywateli.pl/zaktualizowane-priorytety-komponentow-programu-europa-dla-obywateli-lata-2018-2020/
https://europadlaobywateli.pl/zaktualizowane-priorytety-komponentow-programu-europa-dla-obywateli-lata-2018-2020/
https://europadlaobywateli.pl/zaktualizowane-priorytety-komponentow-programu-europa-dla-obywateli-lata-2018-2020/
https://europadlaobywateli.pl/zaktualizowane-priorytety-komponentow-programu-europa-dla-obywateli-lata-2018-2020/
https://europadlaobywateli.pl/zaktualizowane-priorytety-komponentow-programu-europa-dla-obywateli-lata-2018-2020/
https://europadlaobywateli.pl/zaktualizowane-priorytety-komponentow-programu-europa-dla-obywateli-lata-2018-2020/


   

 

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 2017 - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-

wnioskow/ 

 

- Portal www.ngo.pl  - Fundusze (http://fundusze.ngo.pl/ )   

- Blog oraz FB o konkursach dla ngo:  http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/  

 

 

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r
https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/
http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10
http://www.dip.dolnyslask.pl/
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
http://www.ngo.pl/
http://fundusze.ngo.pl/
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/
https://www.facebook.com/konkursyNGO/

