Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: luty 2020
Lp.

1.

Nazwa konkursu

Przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego Programu
integracji społeczności
romskiej w Polsce na lata
2014-2020.

Termin złożenia
wniosku
do 22.02.2020 r.
godz. 16:15

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Pula środków
ogółem: 200 tys. zł.

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Celem zadania jest
zidentyfikowanie
słabych i mocnych
stron działań
podejmowanych w
ramach Programu
integracji oraz ocena
wpływu podjętych
działań na
podniesienie poziomu
integracji
obywatelskiej
społeczności romskiej
w Polsce. Wyniki
ewaluacji okresowej
posłużą ewentualnym
modyfikacjom
dokumentów
programowych.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych i
Administracji

Link do konkursu

https://www.gov.pl/
web/mswia/otwartykonkurs-ofert-narealizacje-w-2020-rzadania-publicznegopn-przeprowadzeniebadaniaewaluacyjnegoprogramu-integracjispolecznosciromskiej-w-polscena-lata-2014--2020

Lp.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

2.

Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej pn.
Wdzięczni Bohaterom –
Żołnierzom Niezłomnym

do 03.02.2020 r.
godz. 16:15.

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

1) wzrost świadomości i
Kwota do
rozdysponowania w wiedzy społeczeństwana
naborze: 2 mln zł.
temat Polskiego
Podziemia
Niepodległościowego i
jego bohaterów;
2) upamiętnienie
bohaterów narodowych
- Żołnierzy Niezłomnych
walczących w Polskim
Podziemiu
Niepodległościowym;
3) wzmocnienie poczucia
wspólnoty obywatelskiej
oraz świadomości
historycznej Polaków,
poprzez realizację
przedsięwzięć
związanych z uczczeniem
pamięci Żołnierzy
Niezłomnych;
4) propagowanie postaw
patriotycznych w
społeczeństwie.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Minister Obrony
Narodowej

https://www.gov.pl/w
eb/obronanarodowa/otwartykonkurs-ofert-nr-ew012020wddekid

Lp.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku
do 28.02.2021 r.
godz. 23:59

3.
Celem konkursu jest
współfinansowanie, czyli
zapewnienie tzw. "wkładów
własnych" do projektów, które
realizują cel programu RITA Przemiany w regionie,
mieszczą się w obszarach
tematycznych i regionie
geograficznym programu.

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Łączny budżet 280
tys.
Dotacje od 1 tys.
do 40 tys.

Program RITA
obejmuje następujące
kraje: Armenia,
Azerbejdżan, Białoruś,
Gruzja, Kazachstan,
Kirgistan, Mołdawia,
Rosja, Ukraina,
Uzbekistan, Tadżykistan.
Projekty
współfinansowane z
programu powinny
przyczyniać się do
długotrwałych zmian
demokratycznych,
społecznych i
gospodarczych w krajach
objętych programem,
uwzględniać dzielenie się
polskim
doświadczeniem.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Fundacja Edukacja https://witkac.pl/pu
dla Demokracji blic/#/contest/view?i
Program RITA
d=8792

Lp.

4.

Nazwa konkursu

Wyjazdy grantowe

Termin złożenia
wniosku
do 28.02.2021r.
godz. 23:59

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Łączny budżet 105
tys. zł

Kwota dotacji na
zadanie: od 200 zł
do 10 tys. zł

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Celem finansowania jest Fundacja Edukacja http://programrita.o
umożliwienie wyjazdu
dla Demokracji rg/grantyprzedstawicieli polskich Program RITA
wyjazdowe/
organizacji
pozarządowych
współpracujących z
partnerami z krajów,
które obejmuje program
RITA - Przemiany w
regionie, tj.: Armenia,
Azerbejdżan, Białoruś,
Gruzja, Kazachstan,
Kirgistan, Mołdawia,
Rosja, Ukraina,
Uzbekistan, Tadżykistan.

Lp.

5.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Działanie 2.16 PO WER
do 29.02.2020 r.
konkurs nr POWR.02.16.00–
godz. 23:59
IP.06–00–015/20 pn.
Wzmocnienie potencjału
instytucjonalnego i
eksperckiego organizacji
pozarządowych i partnerów
społecznych do prowadzenia
monitoringu w zakresie
tworzenia i stosowania
przepisów prawa regulującego
obowiązki związane ze
stosowaniem zasad
dostępności.

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Łączny budżet 5
mln zł
Dotacje do 1 mln zł

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Konkurs umożliwi
dofinansowanie projektów,
których celem będzie
wzmocnienie potencjału
instytucjonalnego i
eksperckiego organizacji
pozarządowych i partnerów
społecznych do
prowadzenia monitoringu w
zakresie tworzenia i
stosowania przepisów
prawa regulującego
obowiązki związane ze
stosowaniem zasad
dostępności.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Kancelaria Prezesa https://efs.kprm.gov.
Rady Ministrów
pl/konkurs-nrpowr021600-ip0600-01520

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/

