Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: październik 2020
Lp.

1.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

GENERATOR INNOWACJI. SIECI do 30 października Dotacje do 50 tys.
WSPARCIA 2
2020 r. do godz.
zł
23:59

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Głównym celem projektu
jest wypracowanie i
przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług
i produktów), służących
poprawie jakości życia
osób starszych (60+) i ich
opiekunów w ramach
zaproponowanych inicjatyw oddolnych, w celu
włączenia społecznego,
integracji społecznej oraz
zawodowej tych grup.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
PCG Polska i
Towarzystwa
Inicjatyw
Twórczych „ę”

Link do konkursu

http://sieciwsparcia.pl/

Lp.

Nazwa konkursu

2.

Program Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018–
2030 PROO – Priorytet 5
Wsparcie doraźne. Edycja
2020.

Termin złożenia
wniosku
do 30 listopada
2020 r. do godz.
23:59

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Dotacja do 10 tys. Dotacje na:
1/ pokrycie wydatków
zł

wynikających z nagłych
potrzeb organizacji;
2/pokrycie kosztów
uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze
ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także
międzynarodowym;
3/ 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 organizacji)

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Narodowy Instytut https://www.niw.gov.p
Wolności – Cenl/startuje-priorytet-5trum Rozwoju
proo-edycja-2020/
Społeczeństwa
Obywatelskiego

Lp.

3.

Nazwa konkursu

Termin złożenia
wniosku

„I Ty możesz służyć Ojczyźnie – do 9 października
2020 r. do godz.
szkolenia proobronne”.
16:15

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Dotacja do 80 %
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Celem konkursu jest Ministerstwo
m.in. zwiększenie umie- Obrony
jętności przydatnych w Narodowej
służbie wojskowej m.in.
uczniów klas mundurowych, młodzieży zrzeszonej w organizacjach
proobronnych, studentów – członków Legii
Akademickiej, żołnierzy
WOT. Ważne jest także
podniesienie
poziomu
wyszkolenia
proobronnego
społeczeństwa.

Link do konkursu

https://www.gov.pl/w
eb/obronanarodowa/otwartykonkurs-ofert-nr-ew152020wddekid

Lp.

4.

Nazwa konkursu

IV edycja konkursu
Onkogranty

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

do 12 października Dotacje od 3 tys. 
2020 r. do godz.
do 12 tys. zł

23:59

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Dofinansowanie działań:
1/ Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej?;



2/ Onkologia w warunkach domowych;



3/ Onkologia w czasach
pandemii.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Polska Liga Walki z https://ligawalkizrakie
Rakiem
m.pl/

Lp.

5.

Nazwa konkursu

Prowadzenie ogrzewalni dla
osób bezdomnych na terenie
gminy Wrocław.

Termin złożenia
wniosku
do 8 października
2020 r. do godz.
12:00

Maksymalna
kwota
dofinansowania
Łączny budżet
463,5 tys. zł

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Zadanie polegać ma na
udzielaniu doraźnej pomocy

w sytuacjach
kryzysowych (w okresie
jesienno - zimowym)
poprzez zapewnienie
pobytu w ogrzanym
pomieszczeniu
(ogrzewalni) osobom
bezdomnym,
potrzebującym
krótkotrwałego
schronienia i ochrony
przed mrozem oraz
ciepłego posiłku.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Prezydent
Wrocławia

Link do konkursu

https://bip.um.wroc.pl
/otwarty-konkursofert/47514/16-092020-2662

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/

