Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: listopad 2020
Lp.

Nazwa konkursu

1.

„TransferHUB - inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia”.

Termin złożenia
wniosku

Maksymalna
kwota
dofinansowania

do 6 grudnia 2020 Łączny budżet 1,9
r. do godz. 23:59
mln zł.
Dotacje do 40 tys.
zł.

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia
Wesparcie opracowanie
wybranych innowacyjnych rozwiązań w obszarze zatrudnienia z
uwzględnieniem tematów:
1/starzejące się społeczeństwo (w tym m.in.
kwestie zatrzymania w
zatrudnieniu pracowników powyżej 55 r.ż.;
2/pozycja i możliwości
kobiet na rynku pracy (w
tym m.in. dostęp do
usług opiekuńczych odciążających kobiety;
3/automatyzacja i robotyzacja (w tym m.in.
zmiany na rynku pracy
związane likwidacją poszczególnych zawodów i
powstawaniem innych).

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Link do konkursu

Fundacja Inicjatyw https://transferhub.pl
SpołecznoEkonomicznych i
Stowarzyszenie
Forum
Odpowiedzialnego
Biznesu.

Lp.

2.

Nazwa konkursu

III nabór „Ponadnarodowa
mobilność uczniów”.

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

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca

Dotacje do 300 tys. Przedsięwzięcia powinny Fundacja Rozwoju
zł.
np.:
Systemu Edukacji.
1/proponować sposoby
poprawy przyswajania
podstawowych
umiejętności;
2/wskazywać i rozwijać
podejścia lub metody
nauczania i uczenia się;
3/rozwijać metody i
praktyki oceniania, które
poprawiają jakość nabywania umiejętności podstawowych;
4/identyfikować i rozwijać element integracji
europejskiej w ramach
nauczania i uczenia się.

Link do konkursu

https://power.frse.org.
pl/ponadnarodowamobilnoscuczniow/ponadnarodo
wa-mobilnoscuczniow-konkurs-2020nabor-3/

Lp.

3.

Nazwa konkursu

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.

Nazwa konkursu

4.

3. edycja konkursu
grantowego w projekcie
„Lekcja:Enter”.

Termin złożenia
wniosku
do 12 listopada
2020 r. do godz.
12:00

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Dotacje od 150 tys. Granty przyznawane są
do 450 tys. zł
na organizowanie i
prowadzenie szkoleń dla
nauczycieli z narzędzi
cyfrowych i
aktywizujących metod
nauczania według
gotowych scenariuszy
zajęć.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Fundacja Orange,
Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego,
Instytut Spraw
Publicznych.

Link do konkursu

https://lekcjaenter.pl

Lp.

5.

Nazwa konkursu

8. edycja projektu „UTW dla
społeczności”.

Termin złożenia
wniosku
do 8 listopada
2020 r. do godz.
23:59

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Rodzaj zadań/
obszar(y) wsparcia

Dotacje do 1,8 tys.
zł.

Projekt „UTW dla
społeczności” kierowany
jest do uniwersytetów
trzeciego wieku, które
dzięki cyklom szkoleń
wzmocnią kompetencje
liderskie swoich
słuchaczy. Otrzymają
również roczne wsparcie
w budowaniu grup
wolontariuszy, którzy
chcą działać nie tylko na
rzecz otoczenia i
społeczności lokalnych,
ale także na rzecz
rozwoju swojego UTW.

Podmiot
ogłaszający/
grantodawca
Towarzystwo
Inicjatyw
Twórczych „ę”
oraz PolskoAmerykańska
Fundacja
Wolności.

Link do konkursu

https://utwdlaspoleczn
osci.pl/rekrutacja2020/

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/

