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1. Konkurs UE: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

� Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza wszystkich zainteresowanych realizacją polsko-
litewskich projektów młodzieżowych do wzięcia udziału w konkursie wniosków w 2014 roku. W 
ramach Funduszu można otrzymać dofinansowanie na realizacje projektów młodzieżowych, 
takich jak: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, konferencje czy 
spotkania młodzieży. 

Tegoroczne priorytety skupiają się na: 

• dialogu międzykulturowym; 
• młodzieży z mniejszymi szansami; 
• wspólnym świętowaniu 10-lecia przystąpienia do UE i przemian demokratycznych; 
• innowacyjnym podejściu do rozwiązywania problemów młodzieżowych. 

Projekty muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia a 30 listopada 2014 roku. 

TERMIN składania wniosków: do 17 stycznia 2014 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.plf.org.pl/konkurs-wnioskow-2014  
 

2. Konkurs dotacyjny Fundacji Kronenberga – edycja 2013 

Fundacja Kronenberga 

� Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i 
rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na 
przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: 

I. EDUKACJA  

• Innowacje w edukacji  
• Edukacja ekonomiczna  
• Dziedzictwo kulturowe i tradycje  
• Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży  

II. ROZWÓJ LOKALNY  

1. Priorytety opieki zdrowotnej  
2. Polityka społeczna  
3. Nauka przedsiębiorczości 
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W ramach wszystkich obszarów programowych, finansowane są takie działania, jak m.in.: 

• warsztaty, 

• szkolenia, 

• konkursy i olimpiady 

 
TERMIN składania wniosków: od 7 stycznia 2014 do 4 lutego 2014 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm  
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1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014r. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
� Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 4967/IV/13 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego w 2014 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny 

merytorycznej ofert. 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań: 
1. Zadanie I: FESTIWALE SZTUKI  

Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze, polegające na 

organizowaniu festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych 

mających szczególne znaczenie dla kultury Dolnego Śląska. 

2. Zadanie II: EDUKACJA KULTURALNA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Przedsięwzięcia polegające na organizowaniu lub uczestniczeniu dzieci i młodzieży w 

festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej, wystawach, warsztatach mogących mieć 

istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży. 

3. Zadanie III: TRADYCYJNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Inicjatywy służące popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury regionalnej ze 

szczególnym uwzględnieniem folkloru i dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych 

Dolnego Śląska w formie przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, działań edukacyjnych 

służących idei kontynuacji wartości tworzących poczucie tożsamości kulturowej. 

4. Zadanie IV: INICJATYWA ARTYSTYCZNA 

Przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących 

mieć wpływ na promocję kultury Dolnego Śląska zarówno w kraju, jak i za granicą. 

5. Zadanie V: DIALOG KULTUROWY 

Przedsięwzięcia polegające na budowaniu dialogu wśród grup narodowych i etnicznych, 

organizowaniu lub uczestnictwie w działaniach zmierzających do ochrony, zachowania i 

rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. 

6. Zadanie VI: WYDAWNICTWA 

Wsparcie projektów polegających na opracowaniu, przygotowaniu i wydawaniu 

niekomercyjnych wydawnictw książkowych i multimedialnych oraz czasopism o tematyce 

artystycznej, społeczno – kulturalnej i związanej z szeroko pojmowaną kulturą. 

7. Zadanie VII: PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE 

Przedsięwzięcia polegające na realizacji projektów kulturalnych łączących w sobie różne 

obszary kultury – np. imprezy plenerowe, konferencje naukowe, wydarzenia kulturalne i 
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artystyczne inicjujące debatę o kulturze oraz łączące różne środowiska zaangażowane w 

działalność kulturalną. 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 

• I edycja – 1.000.000 zł 

• II edycja – 500.000 zł 

 

Terminy naboru ofert: 

I edycja - do dnia 23 grudnia 2013 r.  

II edycja - od 28 kwietnia 2014 do 30 maja 2014 r.  

 
TERMIN składania wniosków: 23 grudnia 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=22492&idmp=127&r=r  
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1. Programu wyrównywania różnic między regionami II na 

2013 rok 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
� Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, 

zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji 

zawodowej i społecznej. 

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w 
ramach: 
1. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji 

i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty 

dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,  

TERMIN składania wniosków: 
a) obszar E – od 1 lutego do 15 listopada 2013 r. 

ŹRÓDŁO informacji: 
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/96/1611/Program_wyrownywania_roznic_miedzy_regiona

mi_II__2013.html  
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1. Konkurs MSZ „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 

w 2014 r.” 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
� Celem zadania publicznego jest realizacja projektów w dziedzinie wybranych zadań z obszaru 

współpracy z Polonią i Polakami za granicą odpowiadających założeniom, zasadom i 

priorytetom „Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” oraz obszarom i 

zadaniom wskazanym w pkt. 2.1. Regulaminu konkursu. 

OBSZARY TEAMATYCZNE w ramach których mogą być składane wnioski: 
I. Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce 

II. Media polonijne 

III. Infrastruktura polonijna 

IV. Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania (z wyłączeniem mediów i nauczania 

języka polskiego i po polsku) 

V. Więzi i kontakty z Polską 

 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 
59 300 000  (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta tysięcy) złotych. 
 

TERMIN składania wniosków: do 6 grudnia 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_p
ublicznego__wspolpraca_z_polonia_i_polakami_za_granica_w_2014_r___;jsessionid=0E3A2
D806D63D68A5248704C43BB837C.cmsap1p  
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1. Konkurs LGD: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

Stowarzyszenie LGD „Kwiat Lnu” 
�  Stowarzyszenie LGD „Kwiat Lnu” w ramach działania 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH 

STRATEGII ROZWOJU objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza 

konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operację: 

 

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

limit dostępnych środków: 225 098,00 złotych; 

2. Odnowa i rozwój wsi 

limit dostępnych środków: 220 223,00 złotych; 

3. Małe projekty 

limit dostępnych środków: 248 232,62 złotych; 

 
TERMIN składania wniosków: od 21 listopada do 09 grudnia 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.kwiatlnu.eu/?p=1368  
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1. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 

� Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające 
współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej. 

Cele: 
Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych 
państw z Unią Europejską. 
 
Dofinansowane działania: 

1. współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje)  
2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)  
3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)  
4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)  
5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w 

odległości 50 km od granicy)  
6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi) 

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy 
Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy 
podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant 
mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć 
miesięcy.  
 
Kto może ubiegać się o fundusze: 
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne. 
 
Wysokość dofinansowania: 
Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 5 000 euro. Środki otrzymane z Funduszu 
nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z 
innych instytucji/organizacji). 

 

TERMIN składania wniosków: do 1 grudnia 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://visegradfund.org/grants/small_grants/  

 

  



10 

 

 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu turystyki w 2014r. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
� Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 4972/IV/13 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z 

zakresu turystyki w roku 2014, realizowanego przez organizacje pozarządowe. 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań pt.: 
4. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i promowania walorów turystycznych regionu 

– imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, konferencje, seminaria dotyczące 

rozwoju turystyki i promocji regionu, wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, 

foldery, katalogi, informatory itp.) oraz promowanie lokalnych produktów i atrakcji 

turystycznych na krajowych lub zagranicznych  targach turystycznych – 400.000 zł 

5. Zadania w zakresie tworzenia jednolitego systemu informacji turystycznej na Dolnym Śląsku z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wyznaczanie nowych i renowacja istniejących 

szlaków  turystycznych i tematycznych w województwie dolnośląskim – 150.000 zł  

 
TERMIN składania wniosków: 11 grudnia 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=22454&idmp=127&r=r 

 
  



11 

 

 
Opracowanie: Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Wałbrzychu 
Adres internetowy: www.centrumngo.pl 
 
 
Opracowanie powstało w ramach projektu „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji 
pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim” 
 

PARTNERZY PROJEKTU: 
 

        

  
 
 

         
 
      

             
 
 
 

 
Centrum NGO Wałbrzych 
Plac Magistracki 3 (I piętro) 

58-300 Wałbrzych 
tel./fax (74) 843 47 06 

wałbrzych@centrumngo.pl, www.centrumngo.pl 
 

Fundacja Edukacji Europejskiej 
ul. Dmowskiego 2/4 
58-300 Wałbrzych 
tel/fax. (74) 849 21 33, (74) 664 04 02 
e-mail: office@fee.pl, www.fee.pl 

Bison Consulting S.A. 
ul. Legnicka 46A lok. 12,  
53-674 Wrocław 
tel. (71) 341 82 30, fax (71) 342 00 80 
e-mail: office@bison.com.pl, www.bison.com.pl 

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 
ul. Poznańska 2  
58-330 Jedlina-Zdrój 
tel. (74) 84 55 215 
www.jedlinazdroj.eu 


