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Znajdziecie nas na stronie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

kliknij 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami tam zamieszczonymi. 

 

WIADOMOŚCI SIECI 
 

 

W ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów 
Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku dofinansowanego 
ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działalność kontynuuje trzynaście 
Dolnośląskich Punktów Doradczych dla organizacji pozarządowych (DPD). Punkty znajdują się w: 
Bolesławcu, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Lubinie, Miliczu, Wałbrzychu, Wołowie, 
Zgorzelcu, Ząbkowicach Śląskich, Żmigrodzie. Operatorem jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda 
Machniewicza w Górze w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych we 
Wrocławiu. Projekt realizowany będzie do 31.08.2018 r. 

Zakres doradztwa udzielanego w DPD dotyczy m.in.: 

a) pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne), 

b) pisania i rozliczania projektów, 

c) sprawozdawczości,  

d) elementów księgowości dla organizacji pozarządowych, 

e) wspierania i promowania uczestnictwa organizacji pozarządowych w międzysektorowych 
partnerstwach, 

f) z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji 
pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy 
między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi. 

Doradztwo w DPD prowadzone jest w formie stacjonarnej (w biurze DPD) i mobilnej (w biurze DPD 
poza godzinami dyżurów lub umówionym miejscu poza biurem Punktu) oraz w sposób telefoniczny 
lub z wykorzystaniem Internetu. Te metody pozwalają dotrzeć do wszystkich zainteresowanych osób 
potrzebujących wsparcia związanego z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Wszyscy 
doradcy w DPD posiadają wieloletnie udokumentowane doświadczenie w realizacji działań 
doradczych oraz z zakresu funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/2018/
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27 lipca (piątek) - spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich dla 

organizacji pozarządowych w kontekście konkursów na rok 2018”. Spotkanie odbędzie się 

w godzinach od godz. 10.00 do godz. 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 

(Pl. Ratuszowy 32/32a). 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie zainteresowane 

organizacje pozarządowe na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania 

wsparcia ze środków unijnych – planowane konkursy na drugą połowę 2018 roku w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) 

i programów rządowych. 

Organizator spotkania : 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze i Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

4 października (czwartek) – IV Dolnośląski Kongres Obywatelski w Krzyżowej k/Świdnicy. 
Zadanie dofinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

KONKURSY/GRANTY/INFORMACJE 
 

 
 

DOTACJE Z MINISTERSTW 

Gdzie warto szukać informacji? Różne ministerstwa publikują ogłoszenia o konkursach w różnych 

zakładkach. Na pewno muszą się one znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Warto też zaglądać 

do zakładek: „ogłoszenia”, „konkursy ministra”, „aktualności”.  

 



  
 

Dolnośląskie Punkty Doradcze tworzące Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego dofinansowane są ze środków 
budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

 

 

Biuro projektu 56-200 Góra ul. Podwale24/6 tel. 604 881 760 

O czym warto pamiętać? Wiele ministerstw część zadań przekazuje swoim instytucjom podległym, 

które też ogłaszają konkursy (np. MKiDN – Narodowe Centrum Kultury, MRPiPS – Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, MNiSW – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, MŚ - 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Ich spis znajdziecie tu: 

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2017/03/dotacje-z-urzedow-centralnych.html   

 Ministerstwo Cyfryzacji 

(informatyzacja, e-administracja, bezpieczny internet)  

http://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ 

 

Ministerstwo Cyfryzacji zaangażowane jest w Program Operacyjny Cyfrowa Polska 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/ .  

 

Ministerstwo przygotowało informator , który zawiera najważniejsze informacje dotyczące wdrożenia 

RODO przez podmioty prawne i publiczne. Do zapoznania na stronie 

https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator 

  Ministerstwo Edukacji Narodowej 

(oświata i wychowanie) 

https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/zadania-publiczne-ogloszenia 

Przykładowa tematyka konkursów z lat ubiegłych:  

– doskonalenie nauczycieli, wymiana młodzieżowa, otwarta szkoła, bezpieczna szkoła, letni 

wypoczynek młodzieży polonijnej, wolontariat harcerski.   

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału 

w otwartym konkursie ofert „Godność, wolność, niepodległość” – wsparcie szkół organizacji Polaków 

oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego 

i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską, Konkurs nr DE-WZP-263.1.7.2018” nabór ofert trwa do 

31.07.2018 r. 

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/zadania-publiczne-ogloszenia/godnosc-wolnosc-

niepodleglosc-wsparcie-szkol-organizacji-polakow-oraz-szkol-w-systemie-oswiaty-kraju-

zamieszkania-polakow-prowadzacych-nauczanie-jezyka-polskiego-i-innych.html 

Ministerstwo przygotowało Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku dla rodziców i opiekunów dzieci 

wyjeżdżających na wakacyjne kolonie. Lektura warta polecenie zarówno rodzicom, jak 

i organizatorom wakacyjnych turnusów. 

https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html 

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2017/03/dotacje-z-urzedow-centralnych.html
http://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/
https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator
https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/zadania-publiczne-ogloszenia
https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/zadania-publiczne-ogloszenia/godnosc-wolnosc-niepodleglosc-wsparcie-szkol-organizacji-polakow-oraz-szkol-w-systemie-oswiaty-kraju-zamieszkania-polakow-prowadzacych-nauczanie-jezyka-polskiego-i-innych.html
https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/zadania-publiczne-ogloszenia/godnosc-wolnosc-niepodleglosc-wsparcie-szkol-organizacji-polakow-oraz-szkol-w-systemie-oswiaty-kraju-zamieszkania-polakow-prowadzacych-nauczanie-jezyka-polskiego-i-innych.html
https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/zadania-publiczne-ogloszenia/godnosc-wolnosc-niepodleglosc-wsparcie-szkol-organizacji-polakow-oraz-szkol-w-systemie-oswiaty-kraju-zamieszkania-polakow-prowadzacych-nauczanie-jezyka-polskiego-i-innych.html
https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html
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 Ministerstwo Energii 

(energia; gospodarka złożami kopalin, zrównoważony rozwój, energetyka jądrowa) 

Brak dedykowanej zakładki dla NGO. Informacje o dofinansowaniach (nie tylko dla organizacji) można 

znaleźć tu:  

http://www.me.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Platforma+zrownowa

zona+energia/Sektor+publiczny/Programy+finansuj%C4%85ce 

 

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  

(gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo, żegluga śródlądowa) 

 https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/ogloszenia-i-obwieszczenia/konkursy-ministra/   

 

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) 

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/ogloszenia-i-zawiadomienia.php 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-

ministra/programy-mkidn-2018.php 

 

Tematyka konkursów jest bardzo szeroka, m.in. są to: literatura, film, teatr, edukacja kulturalna, 

ochrona zabytków, promocja czytelnictwa, dostępność kultury, domy kultury, promocja kultury 

polskiej za granicą.  

Ministerstwo jest koordynatorem Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA. Program Wieloletni 

„Niepodległa” służy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym celem 

Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków 

w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu. Każda 

organizacja pozarządowa może włączyć się w działania NIEPODLEGŁEJ. Szczegóły poniżej 

https://niepodlegla.gov.pl/ 

Rozpoczęto konsultacje publiczne projektu  nowelizacji prawa autorskiego, która ma na celu 

wdrożenie dyrektywy dotyczącej dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych, osób 

słabowidzących, a także osób z niepełno sprawnościami  uniemożliwiającymi zapoznanie się 

z drukiem: 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313254 

Ministerstwo zaangażowane jest również w następujące programy:  

– Europa dla Obywateli, 

http://www.me.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Platforma+zrownowazona+energia/Sektor+publiczny/Programy+finansuj%C4%85ce
http://www.me.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Platforma+zrownowazona+energia/Sektor+publiczny/Programy+finansuj%C4%85ce
https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/ogloszenia-i-obwieszczenia/konkursy-ministra/
http://bip.mkidn.gov.pl/pages/ogloszenia-i-zawiadomienia.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018.php
https://niepodlegla.gov.pl/
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313254
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– Kreatywna Europa, 

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (VIII oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury). 

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(nauka; szkolnictwo wyższe) 

http://www.bip.nauka.gov.pl/ (zakładka „Programy Ministra – ogłoszenia”) 

Przykładowe tematy konkursów z lat ubiegłych:  

–Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego 

– Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego 

– Edukacja globalna  

 

 Ministerstwo Obrony Narodowej  

(obrona narodowa, wojsko, siły zbrojne) 

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/ 

Przykładowe tematy ubiegłorocznych konkursów:  

– Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

   

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

(rynek pracy; pomoc społeczna; rodzina; osoby z niepełnosprawnością, seniorzy, 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, społeczeństwo obywatelskie) 

http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/organizacje-pozarzadowe/ 

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy-2018/ 

Samorządy otrzymają w tym roku kolejne dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie 43 nowych 

placówek „Senior+” oraz wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącego funkcjonowania już 

istniejącej placówki „Senior+” - w edycji  2018 Programu Wieloletniego „Senior+ ” na lata 2015–2020. 

 

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/informacja-o-wynikach-

dodatkowego-naboru-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-

2018--/ 

http://www.bip.nauka.gov.pl/
http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/
http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/organizacje-pozarzadowe/
https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy-2018/
https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/informacja-o-wynikach-dodatkowego-naboru-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2018--/
https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/informacja-o-wynikach-dodatkowego-naboru-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2018--/
https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/informacja-o-wynikach-dodatkowego-naboru-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2018--/
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Ministerstwo przeprowadzi konsultacje projektu aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 17 lipca w godzinach 11:00–14:00 w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej na lata 2014–2023. Więcej pod linkiem: 

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ekonomia-spoleczna-i-

solidarna/art,10074,konsultacje-projektu-aktualizacji-krajowego-programu-rozwoju-ekonomii-

spolecznej.html 

Co roku MRPiPS ogłasza również:  

– Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych - z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn 

– Konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 

– „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności” 

 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(rolnictwo; rozwój wsi; rynki rolne) 

Brak dedykowanej zakładki dla konkursów dla NGO. Cześć informacji można znaleźć m.in. tu: 

https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Edukacja-Rolnicza/Zadania-Edukacyjne 

 

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

(gospodarka; rozwój regionalny; wsparcie przedsiębiorczości, fundusze europejskie) 

Ministerstwo zajmuje się zarządzaniem funduszami europejskimi.  

Strona dedykowana funduszom strukturalnym (wraz z wyszukiwarką konkursów):  
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

Inne programy:  

– Fundusze szwajcarskie: http://www.programszwajcarski.gov.pl/ 

– Fundusze norweskie http://www.eog.gov.pl/ 

 

Konkurs na operatora Funduszy Norweskich na nowo otwarty.  Nbór trwa do 01.09.2018 r. 

https://eeagrants.org/News/2018/Invitation-to-Bid-Fund-Operator-for-the-Active-Citizens-Fund-in-

Poland 

 

 Ministerstwo Skarbu Państwa 

(Skarb Państwa; nadzór nad spółkami skarbu państwa) - ministerstwo w likwidacji od 
1.01.2017 r.  

Brak dedykowanej zakładki dla NGO.  

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ekonomia-spoleczna-i-solidarna/art,10074,konsultacje-projektu-aktualizacji-krajowego-programu-rozwoju-ekonomii-spolecznej.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ekonomia-spoleczna-i-solidarna/art,10074,konsultacje-projektu-aktualizacji-krajowego-programu-rozwoju-ekonomii-spolecznej.html
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ekonomia-spoleczna-i-solidarna/art,10074,konsultacje-projektu-aktualizacji-krajowego-programu-rozwoju-ekonomii-spolecznej.html
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Edukacja-Rolnicza/Zadania-Edukacyjne
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Edukacja-Rolnicza/Zadania-Edukacyjne
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.programszwajcarski.gov.pl/
http://www.eog.gov.pl/
https://eeagrants.org/News/2018/Invitation-to-Bid-Fund-Operator-for-the-Active-Citizens-Fund-in-Poland
https://eeagrants.org/News/2018/Invitation-to-Bid-Fund-Operator-for-the-Active-Citizens-Fund-in-Poland
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 Ministerstwo Sportu i Turystyki 

(sport; turystyka) 
 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan 

Rusza czwarta edycja Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce  #BeActiveAwards 2018 . Konkurs 

rozpisany jest na trzy kategorie: #BeActive Education Award,  #BeActive Workplace Award, #BeActive 

Local Hero Award. Zgłoszenia  można wysyłać do 20.07.2018 r. Więcej informacji na stronie: 

https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7841,BeActive-Awards-2018.html 

Minister ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pt. „Program rozwoju 

infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018”. Wniosek należy złożyć w okresie od 16 lipca do 

6 sierpnia 2018 r. 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2335,Program-rozwoju-

infrastruktury-lekkoatletycznej-edycja-2018.html 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

(administracja publiczna; sprawy wewnętrzne; wyznania religijne oraz mniejszości narodowe 
i etniczne; bezpieczeństwo) 

http://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert 

http://fundusze.mswia.gov.pl/ (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji) 

 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

(polityka zagraniczna; członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) 

http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/konkursyministra/ 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 

(sprawiedliwość, edukacja prawna, prawa człowieka, przeciwdziałanie przemocy) 

http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/ 

Program: 

– Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej(pomoc postpenitencjarna 

i pomoc pokrzywdzonym) https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/ 

 

 Ministerstwo Środowiska 

(gospodarka wodna; środowisko; zrównoważony rozwój, gospodarowanie odpadami) 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan
https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7841,BeActive-Awards-2018.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2335,Program-rozwoju-infrastruktury-lekkoatletycznej-edycja-2018.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2335,Program-rozwoju-infrastruktury-lekkoatletycznej-edycja-2018.html
http://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert
http://fundusze.mswia.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/konkursyministra/
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/
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https://www.mos.gov.pl/fundusze-srodowiskowe/  

Brak dedykowanej zakładki.  

 

 Ministerstwo Zdrowia 

(zdrowie: profilaktyka i leczenie) 

http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/organizacje-pozarzadowe/wspolpraca-z-organizacjami-

pozarzadowymi 

http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia 

Narodowy Program Zdrowia 

https://www.gov.pl/zdrowie/narodowy-program-zdrowia-ogloszenia 

 

Ministerstwa wymienione poniżej wg naszych informacji nie ogłaszają konkursów dla organizacji 

pozarządowych:   

 Ministerstwo Finansów (budżet; finanse publiczne; instytucje finansowe),  

 Ministerstwo Infrastruktury (planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo; łączność; transport) 

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (gospodarka; rozwój regionalny) 

 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (m.in. wsparcie przedsiębiorczości, 
zrównoważony rozwój, polityka kosmiczna).  

 

DOTACJE Z URZĘDÓW CENTRALNYCH 

Kultura, historia, tożsamość narodowa: 

 Narodowe Centrum Kultury http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/ 

 Muzeum Historii Polski  
Muzeum Historii Polski ogłasza konkurs literacko-edukacyjny „40 Pokoleń”. Celem konkursu 
jest przygotowanie tekstów dla dzieci, które zostaną wydane w formie  książkowej. Na 
autorów zwycięskich prac czekają nagrody pieniężne. Nabór trwa do 7 września 2018 r. 
http://muzhp.pl/pl/c/1994/konkurs-literacki-40-pokolen 

 

 http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs.html  

 Narodowy Instytut Dziedzictwa – Wolontariat dla Dziedzictwa http://wolontariat.nid.pl/ 

Profilaktyka, zdrowie, niepełnosprawność, polityka społeczna: 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
https://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs 

https://www.mos.gov.pl/fundusze-srodowiskowe/
http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/organizacje-pozarzadowe/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi
http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/organizacje-pozarzadowe/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi
http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia
https://www.gov.pl/zdrowie/narodowy-program-zdrowia-ogloszenia
http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/
http://muzhp.pl/pl/c/1994/konkurs-literacki-40-pokolen
http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs.html
http://wolontariat.nid.pl/
https://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs
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Społeczeństwo obywatelskie, rozwój organizacji pozarządowych, wolontariat 

 Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich   

https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-regulaminu-
konkursu-fio-w-2018-r   
 

 https://fio.niw.gov.pl/edycja9/  
 

Nauka, innowacje, rozwój przedsiębiorczości: 

(w tych instytucjach nie ma dedykowanych konkursów dla ngo, ale rozdzielają one m.in. środki unijne, 

więc warto zaglądać na ich strony)  

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbr.gov.pl/ 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/ 

 Narodowe Centrum Nauki https://www.ncn.gov.pl/ 
 

Inne:  

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
https://www.uokik.gov.pl/konkursy_dla_instytucji_konsumenckich.php 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rozdysponuje 50 milionów 
złotych na przedsięwzięcia wpływające na świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw 
poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Ogłoszone trzy nabory w ramach 
programu priorytetowego Edukacja ekologiczna potrwają do 21 grudnia 2018 r. 

 http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ 

 

DOTACJE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 

Co na stronach urzędów marszałkowskich? Oprócz ogłoszeń o otwartych konkursach ofert 
znajdziecie tam: programy współpracy urzędu z ngo, regulaminy przyznawania dotacji, 
regionalne rady działalności pożytku publicznego, wyszukiwarki ngo, harmonogramy 
konkursów. 
 

Konkursy ogłoszone w Województwie Dolnośląskim 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć 
Doradztwa Pozarządowego w 2018 r. Termin składania ofert mija 26 lipca 2018 r. 

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,44823,idmp,127,r,r 

https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-regulaminu-konkursu-fio-w-2018-r
https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-regulaminu-konkursu-fio-w-2018-r
https://fio.niw.gov.pl/edycja9/
http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/
https://www.uokik.gov.pl/konkursy_dla_instytucji_konsumenckich.php
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,44823,idmp,127,r,r
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Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
dotyczącego wyłonienia operatora projektu „Dolnośląskie Małe Granty”. Oferty należy składać do 
19 lipca 2018 r. 

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,44769,idmp,127,r,r 

DOTACJE OD WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Lwowskie Orlęta Dolny 
Śląsk Pamięta! - Mosty Pamięci cz. 2” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa na lata 2017-2021”. Nabór trwa do 19 
lipca 2018r. 
http://bip.duw.pl/bip/zamowienia-publiczne/postepowania-o-zamowien/3078,Ogloszenie-o-
otwartym-naborze-partnera-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-Lwows.html 
 
 

OD NGO DLA NGO O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH OGŁASZAJĄCYCH 

KONKURSY GRANTOWE 

Edukacja, dzieci i młodzież 

 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) 
Program Równać Szanse http://www.rownacszanse.pl/ 

 Polska Akcja Humanitarna Program Pajacyk http://static.pajacyk.pl/wp-
content/uploads/2016_04_nabor_do_programu.pdf 

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę: konkurs grantowy Bezpieczne dzieciństwo 
http://fdds.pl/oferta/konkurs-grantowy/ (ze środków Fundacji VELUX); program zakończony 
w 2017 r. 

 Fundacja Batorego Równe Szanse 

  http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/rowne_szanse; program zakończony w 2017 r. 

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji unijny Program Erasmus + http://erasmusplus.org.pl/ 

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/ 

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/ 

 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja 
http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy- 

 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej „Zachować pamięć” 
http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/zachowac-pamiec-2018/#content 

 Fundacja Edukacja dla Demokracji - Edukacja Globalna https://fed.org.pl/globalna/o-
programie/  

 

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,44769,idmp,127,r,r
http://bip.duw.pl/bip/zamowienia-publiczne/postepowania-o-zamowien/3078,Ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnera-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-Lwows.html
http://bip.duw.pl/bip/zamowienia-publiczne/postepowania-o-zamowien/3078,Ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnera-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-Lwows.html
http://www.rownacszanse.pl/
http://static.pajacyk.pl/wp-content/uploads/2016_04_nabor_do_programu.pdf
http://static.pajacyk.pl/wp-content/uploads/2016_04_nabor_do_programu.pdf
http://fdds.pl/oferta/konkurs-grantowy/
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/rowne_szanse
http://erasmusplus.org.pl/
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/
http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy-
http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/
https://fed.org.pl/globalna/o-programie/
https://fed.org.pl/globalna/o-programie/
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Polityka społeczna, rynek pracy, ekonomia społeczna  

 Program Zwyczajnie Aktywni www.zwyczajnieaktywni.pl (Fundacja Urszuli Jaworskiej, 
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz firma 
AbbVie Polska). 

 Fundacja „W Człowieku Widzieć Brata” Minigranty „Małe jest Wielkie” 
http://www.pomagajznami.org/projekty.html (informacja o programie znikła ze strony 
fundacji)  

 Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska http://www.unitedway.pl/organizacje/ 
(obszary tematyczne: edukacja, pomoc społeczna, zdrowie – minigranty do 3 tys. zł)  

 Fundacja Ashoka: konkurs Społeczny Start-Uphttp://www.spolecznystartup.pl/ 

Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

 Program Rita http://programrita.org/ - wspólne przedsięwzięcie Fundacji Edukacja dla 
Demokracji (operatora programu) i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  

 Fundacja im. Konrada Adenauera http://www.kas.de/polen/pl/pages/3417/ 

 Fundacja Solidarności Międzynarodowej Konkurs grantowy „Polsko-Kanadyjski Program 
Wsparcia Demokracji" http://solidarityfund.pl/programy/polsko-kanadyjski-program-
wsparcia-demokracji/ 

 Fundacja Solidarności Międzynarodowej Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 
http://solidarityfund.pl/programy/nagroda-solidarnosci-im-lecha-walesy/  

 Fundacja Batorego Dla Białorusi 
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi 

 Fundacja Batorego Demokracja w Działaniu 
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1 

 Fundacja dla Polski Fundusz Obywatelski http://www.funduszobywatelski.pl/konkurs-
grantowy   

 Fundusz Feministyczny FemFund http://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/ (Fundacja Fundusz 
Feministyczny i Stowarzyszenie FemFund)  

Ochrona środowiska 

 Fundacja Nasza Ziemia Po stronie natury https://www.postronienatury.pl/ (we współpracy 
z Żywiec Zdrój)  

 Fundacja Nasza Ziemia Eko-odkrywcy http://www.ekoodkrywcy.pl/ (we współpracy z Henkel 
i Rossmann) 

 Fundacja Greenpeace Polska Eko-Starter http://www.greenpeace.org/poland/pl/eko-
starter/O-programie/ (ostatnie informacje o programie z roku 2015) 

 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy- 

Rozwój lokalny 

 Działaj lokalnie http://www.dzialajlokalnie.pl/ program Akademii Rozwoju Filantropii oraz 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

http://www.zwyczajnieaktywni.pl/
http://www.pomagajznami.org/projekty.html
http://www.unitedway.pl/organizacje/
http://www.spolecznystartup.pl/
http://programrita.org/
http://www.kas.de/polen/pl/pages/3417/
http://solidarityfund.pl/programy/polsko-kanadyjski-program-wsparcia-demokracji/
http://solidarityfund.pl/programy/polsko-kanadyjski-program-wsparcia-demokracji/
http://solidarityfund.pl/programy/nagroda-solidarnosci-im-lecha-walesy/
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1
http://www.funduszobywatelski.pl/konkurs-grantowy
http://www.funduszobywatelski.pl/konkurs-grantowy
http://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/
https://www.postronienatury.pl/
http://www.ekoodkrywcy.pl/
http://www.greenpeace.org/poland/pl/eko-starter/O-programie/
http://www.greenpeace.org/poland/pl/eko-starter/O-programie/
http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy-
http://www.dzialajlokalnie.pl/
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 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę Seniorzy w Akcji http://www.seniorzywakcji.pl/ (ze 
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) 

 Fundacja Wspomagania Wsi http://www.fww.org.pl projekt „Nasza przestrzeń - konsultacje 
społeczne dokumentów planistycznych” (samorządy mogą ubiegać się o sfinansowanie 
konsultacje planu miejscowego lub studium)  

Nowe technologie  

 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Fundusz Sektora 3.0 http://sektor3-
0.pl/fundusz/ (ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) 

 Fundacja TechSouphttps://www.techsoup.pl/pl/item-details/904/technologieorgpl 

Kultura 

 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy- 

 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Program Rozwoju Bibliotek -Stypendium 
imienia Olgi Rok http://www.biblioteki.org/ (dla bibliotekarek) – ze środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

 

GRANTY Z FUNDACJI KORPORACYJNYCH 

1)      Aktywny. Blog prowadzony przez Karola Krzyczkowskiego. Tu: 

http://aktywny.blog/2015/06/01/dotacje-od-fundacji-korporacyjnych/  znajdziecie m.in. listę ponad 

50-ciu fundacji korporacyjnych, gdzie można aplikować o granty. Lista jest na bieżąco aktualizowana – 

ostatnia aktualizacja 19.02.2018 r. 

   

2)     Publikacja „Fundacje korporacyjne – dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy 

charytatywne” –Iwona Raszeja-Ossowska -  poradnik Witryny Wiejskiej  

http://docplayer.pl/4639184-Fundacje-korporacyjne-dotacje-programy-stazowe-sponsoring-

programy-charytatywne.html)    

Znajdziecie tu opis działalności i dane kontaktowe do 47 fundacji korporacyjnych. 

 

 

INFORMACJE– PORADY 
 

 

ZMIANY W USTAWIE O PRZECIWDZIANIU PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY I 
FINANSOWANIU TERRORYZMU. 

http://www.seniorzywakcji.pl/
http://www.fww.org.pl/
http://sektor3-0.pl/fundusz/
http://sektor3-0.pl/fundusz/
https://www.techsoup.pl/pl/item-details/904/technologieorgpl
http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy-
http://www.biblioteki.org/
http://aktywny.blog/2015/06/01/dotacje-od-fundacji-korporacyjnych/
http://docplayer.pl/4639184-Fundacje-korporacyjne-dotacje-programy-stazowe-sponsoring-programy-charytatywne.html
http://docplayer.pl/4639184-Fundacje-korporacyjne-dotacje-programy-stazowe-sponsoring-programy-charytatywne.html
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28 marca br. Prezydent RP podpisał nowy tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, która wchodzi w życie z dniem 13 lipca. Nowo obowiązujący tekst liczy 
180 artykułów, podczas gdy dotychczasowy zaledwie 60. Przewiduje on szereg zmian, mających 
dostosować nasze przepisy do standardów Unii Europejskiej, a są to m.in. obowiązek określania 
ryzyka prania brudnych pieniędzy przez podmioty zajmujące się prowadzeniem giełdy kryptowalut, 
rozszerzenie definicji PEP na terytorium RP, wprowadza także nowe definicje waluty wirtualnej 
i trustu.  

Organizacje pozarządowe zobowiązane są do przestrzegania zapisów ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, stąd jak każdy podmiot zobowiązany do jego 
przestrzegania, musi zapoznać się z nowym tekstem i wdrożyć jego zapisy. 

Najistotniejszymi zmianami w ustawie są: 

1. Podwyższenie kar za naruszenie obowiązków z dotychczasowych 750 tys. złotych do 
maksymalnie 5 milionów euro lub 10 % obrotu finansowego wykazanego w sprawozdaniu 
finansowym za ostatni rok obrotowy. Pond to zostaną wprowadzone nowe kary administracyjne 
w postaci podania do informacji publicznej sposobu naruszenia obowiązków prawnych wynikających 
z ustawy. 

2. Obniżenie progu raportowania transakcji gotówkowych z 15 tys. euro do 10 tys. euro. 

3. Wprowadzeniu jawnego i dostępnego publicznie Centralnego Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych, który będzie obowiązywał od 13 października 2019r. Rejestr będzie ogólnodostępny 
i bezpłatny, natomiast dane beneficjentów będą w nim przetwarzane bez wiedzy osób, których 
dotyczą. 

4. Status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) zostanie rozszerzony na 
terytorium RP. Tym samym jako PEP będą kwalifikowane wszystkie kluczowe osoby w Państwie. 

5. Whistleblowing na potrzeby ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu – stworzenie procedury anonimowego zgłoszenia rzeczywistych lub 
potencjalnych naruszeń obowiązków prawnych wynikających z ustawy. 

6. Wprowadzenie dwóch nowych definicji waluty wirtualnej i trusta, które nie pojawiają się 
w innych aktach normatywnych w RP, a ich rozumienie zostało oparte o przepisy prawa 
międzynarodowego. 

Nowe regulacje zawierają także bardziej precyzyjne niż dotąd zasady współpracy GIIF z zagranicznymi 

jednostkami analityki finansowej i Europolem oraz zasady dotyczące kontroli instytucji 

zobowiązanych. Przewidują też kary pieniężne, które będą nakładane na instytucje zobowiązane, nie 

wywiązujące się z przestrzegania ustawy. 
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DZIAŁANIA NGO W POWIECIE ZGORZELECKIM 
 

W SIERPNIU PRZEDSTAWIMY DZIAŁANIA NGO W POWIATACH  
WOŁÓW I JELENIA GÓRA 

 

 

Miasto dzieci – Kinderstadt 
 
Miasto dzieci to jedyny w swoim rodzaju projekt wakacyjny dla polskich i niemieckich dzieci, głównie 
ze Zgorzelca i Görlitz, choć nie tylko. Urządzone na wzór prawdziwego miasta miasteczko ma swoje 
urzędy, zakłady pracy, walutę, władze i czuwającą nad porządkiem policję. Obywatele miasteczka 
pracują i bawią się, ale muszą przy tym – jak w prawdziwym świecie – przestrzegać ustalonych zasad. 
Językami urzędowymi na terenie miasteczka są polski i niemiecki, ale mali obywatele chętnie 
wykorzystują także znajomość innych języków. 
Tegoroczna edycja odbywa się terenie Zgorzelca przy Szkole Podstawowej nr 5 w dniach 3–12 lipca. 
Koordynatorem projektu jest stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen e. V. , a akcje wspierają 
urzędy miast Zgorzelec i Goerlitz oraz lokalne organizacje pozarządowe z obydwu stron Nysy. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Worcation 2018 
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WORCATION to dwutygodniowe międzynarodowe spotkanie młodzieży o charakterze worcampu, 
którego tegoroczna edycja trwa między 14 a 28 lipca. W trakcie warsztatów uczestnicy spędzają 
wspólnie czas, w ciągu dnia biorąc udział w różnych działaniach. Warsztaty związane są tematycznie 
z historią II wojny światowej, na przykładzie jeńców więzionych w tym okresie w Stalagu VIII 
w Görlitz. Obecnie ten były obóz jeniecki stanowi miejsce pamięci i edukacji dla ludzi z całego świata 
i znajduje się po polskiej stronie Europa miasta Görlitz-Zgorzelec, polsko-niemieckiego miasta 
przygranicznego. 
W 2018 projekt Worcation został uhonorowany Europejską Nagrodą dla Młodzieży im. Karola 
Wielkiego w Akwizgranie. 
Koordynatorem projektu jest Meetingpoint Music Messiaen e. V. we współpracy z Europejskim 
Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. 
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Jagodowe Lato 
 
Od czternastu lat społeczność lokalna Ruszowa może pochwalić się niezwykłym wydarzeniem, 
mobilizującym wszystkich aktywnych obywateli do jego współtworzenia - mowa o Jagodowym Lecie, 
które w tym roku odbyło się 7 lipca. 
Jagodowe Lato jest świętem lokalnej społeczności, ale chętnych do udziału w przewidzianych przez 
społeczny komitet organizacyjny atrakcjach, przybywa z całego powiatu zgorzeleckiego coraz więcej. 
To festyn rodzinny, promujący lokalne wyroby, zachęcający do turystyki regionalnej i promujący 
zdrowy tryb życia. Wydarzenie to z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i z całą 
pewnością można je wpisać w cykliczny kalendarz wydarzeń kulturalnych. A dla nas to piękny 
przykład wspólnoty działań społeczeństwa obywatelskiego – chcieć to móc! 
 

 
 
 
         Koordynator projektu 
Biuletyn lipiec 2018 opracowany przez        Elżbieta Maćkowska 
DPD w Zgorzelcu prowadzony przez 

Stowarzyszenie Interclub Femina 
59-900 Zgorzelec, Warszawska 1/113 

 

Opracowanie: Hanna Ilnicka i Patrycja Żygadło-Sałęga 

 


