
   

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: MARZEC  2019 

 Nazwa konkursu Termin złożenia 
wniosku 

Maksymalna 
kwota 

dofinansowania 

Rodzaj zadań/ 
obszar(y) wsparcia 

Podmiot 
ogłaszający/ 
grantodawca 

Link do konkursu 

1.  Program “Równać szanse 

2019” 

do 14 marca 
 

do 40 000 zł na 
działania 
trwające 15 
miesięcy real-
izowane pom-
iędzy 1 lipca 2019 
r. a 30 listopada 
2020 

Celem Programu jest 
wyrównanie szans 
młodych ludzi na do-
bry start w dorosłe 
życie. Chodzi o sytua-
cję, w której młody 
człowiek z małej miej-
scowości potrafi sa-
modzielnie i świado-
mie osiągać wyznaczo-
ne przez siebie cele 
myśląc perspektywicz-
nie o własnej przyszło-
ści. 

 

Polska Fundacja 

Dzieci i Młodzieży 
https://rownacszan
se.pl/2019/okg_ogl

oszenie 
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2. Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infra-

struktury sportowej EDYCJA 
2019” 

od 4 marca do 31 
marca 2019 

Dotacje  od 1,3 

mln zł do 7 mln 

Dofinansowanie 

inwestycji od 33% 

do 80% 

wydatków 

kwalifikowanych 

 

 Celem programu 
„Sportowa Polska – 
Program rozwoju 
lokalnej infrastruktury 
sportowej”, jest 
wsparcie realizacji 
zadań inwestycyjnych 
dotyczących obiektów 
sportowych na terenie 
całego kraju. 

Dofinansowaniem 
mogą zostać objęte 
obiekty 
ogólnodostępne, 
umożliwiające masowe 
uprawianie sportu.  

Minister Sportu i 
Turystyki 

https://bip.msit.go
v.pl/bip/finansowa

nie-
zadan/infrastruktur

a/2019-
rok/2486,Sportowa
-Polska-Program-
rozwoju-lokalnej-

infrastruktury-
sportowej-EDYCJA-

2019.html 
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3.  Otwarty Konkurs Ofert na 

2019 rok na Finansowanie 

lub Dofinansowanie 

Kosztów Zadań 

Opiekuńczych 

Wykonywanych na Rzecz 

Środowiska 

Kombatanckiego 
 

do dnia 29 marca 
2019 r. 

Brak danych Wykonywanie usług 
opiekuńczych oraz 
zakup drobnych akce-
soriów i materiałów 
niezbędnych do 
sprawowania opieki 
nad kombatantami. 

Urząd ds. 
Kombatantów i 
Osób 
Represjonowany
ch 

http://www.komba
tanci.gov.pl/pl/urz
%C4%85d/dotacje/

rok-
bie%C5%BC%C4%8
5cy/1612-otwarty-
konkurs-ofert-na-

2019-rok-na-
finansowanie-lub-
dofinansowanie-
koszt%C3%B3w-

zada%C5%84-
opieku%C5%84czyc
h-wykonywanych-

na-rzecz-
%C5%9Brodowiska-
kombatanckiego.ht

ml 
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4.  „Niepodległa” 2019 do 26 marca do 
godziny 15:59 

Minimalna kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania 
wynosi 10 000 zł 
brutto 
 
Maksymalna 
kwota wni-
oskowanego 
dofinansowania 
wynosi 100 000 zł 
brutto 
 
Dofinansowanie 
do 85% całości 
budżetu zadania. 

program dotacyjny 
„Niepodległa” wspiera 
działania o  charak-
terze kulturowym, 
artystycznym, 
edukacyjnym, przygo-
towujące do godnego 
celebrowania setnej 
rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepod-
ległości ze szczegól-
nym uwzględnieniem 
pamięci i tradycji re-
gionalnej, lokalnej 
i rodzinnej wpisanej 
i tworzącej historię 
narodową 

Biuro Programu 
„Niepodległa” 

https://niepodlegla
.gov.pl/grants/nab

or-do-konkursu-
dotacyjnego-

niepodlegla-2019/ 
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5. Fundacja Edukacja dla 

Demokracji 

do 25 marca 
2019 roku, do 

godz. 16.00  

Dotacje od 8000 
zł do 35000 zł 

dofinansowanie pro-
jektów z zakresu 
edukacji globalnej. 

Fundacja Eduka-
cja dla Demo-
kracji 

Projekt jest 
współfinanso-
wany w ramach 
programu pol-
skiej współpracy 
rozwojowej Mi-
nisterstwa Spraw 
Zagranicznych RP 
w 2018 r. 

 

https://fed.org.pl/g
lobalna/oferta/ 
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6. Priorytet 3. Rozwój 

instytucjonalny lokalnych 

organizacji strażniczych i 

mediów obywatelskich oraz 

Priorytetu  

4. Rozwój instytucjonalny 

think tanków obywatelskich 

programu PROO 

do 26 marca 
2019 r. o godz. 

12.00 

Od 20000 zł do 
300000 zł 

Program skierowany 
jest do organizacji 
strażniczych 

Narodowy Insty-
tut Wolności – 
Centrum Rozwo-
ju Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

https://www.niw.g
ov.pl/proo-2019-
kolejne-konkursy/ 

 

 

Programy dla organizacji pozarządowych 



   

 

 

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-naborow-

wnioskow/ 

 

- 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/  
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https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/
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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/
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https://www.facebook.com/konkursyNGO/

