INFORMACJA O KONKURSACH – LUTY 2018
1. Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego – konkurs na działania skierowane dla młodzieży http://www.umwd.dolnyslask.pl/mlody-dolny-slask/aktualnosci/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacjezadan-publicznych-z-zakresu-dzialan-na-rzecz/ – realizacja zadania od 12 marca (do końca 2018 r.) – dla organizacji pozarządowych
– stowarzyszeń, w tym również OSP, UKS, klubów sportowych, itp. Termin składania: do 15 lutego (decyduje data wpływu do
urzędu).
2. Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego – wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – edukacja
obywatelska, konferencje, konkursy, szkolenia, warsztaty – dla organizacji pozarządowych – jak wyżej. (realizacja zadań od 15
marca). Termin składania: do 21 lutego (decyduje data wpływu do urzędu).
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/konkursy_2018/zal_1_do_uchw_4847-V18.pdf
3. Muzeum Historii Polski – Program PATRIOTYZM JUTRA. Dotacje od 5 do 70 tys. zł – nabór wniosków do 21 lutego. Konkurs
kierowany do stowarzyszeń, bibliotek, fundacji, domów kultury. http://muzhp.pl/pl/c/1959/ruszyl-nabor-wnioskow-do-x-edycjipatriotyzmu-jutra Konkurs dot. pielęgnowania lokalnego dziedzictwa i kultury.
4. Wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w trybie art. 19a – można składać bez określonych terminów na kwoty do 10 tys. zł. –
wniosek w tym trybie jest uproszczony, więc zachęcam:
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http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/dotacje-w-trybie-19a/
- w wydziale kultury 30 tys. zł - http://www.umwd.dolnyslask.pl/kultura/aktualnosci/
- w sporcie – brak informacji, ale można sprawdzać http://www.umwd.dolnyslask.pl/sport/tryb-art-19a-informacje/
- można także sprawdzać bezpośrednio w innych działach, zakładkach, na górze strony UMWD.
5. Do 4 lutego trwa nabór “STAŻE W INSTYTUCJACH KULTURY”. Jest to program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.
W ciągu roku są 3 edycje, nawet jeśli nie zdecydujecie się Państwo teraz, można pośledzić jak to działa, i zgłosić się np. do edycji
letniej. Więcej informacji tutaj: http://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury/aktualnosci-i-szkolenia/staze-w-instytucjachkultury--rusza-nabor-dla-instytucji6. Narodowe Centrum Kultury – “Kultura-Interwencje” – tutaj nabór trwa do 14 lutego. Celem programu jest tworzenie
warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na różnych poziomach, a także upamiętanie polskiego
dziedzictwa historycznego. Realizacja zadania od 31 marca 2018 r.
Konkurs dla organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury. Bardzo szeroki zakres działań jakie można
realizować w ramach programu. Dotacje od 5 do 300 tys. zł. http://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjnenck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-kultura--interwencje-2018-rozpoczety7. Fundacja BGK – Na 100 Niepodległa – tu nabór trwa do 31. marca 2018 r. Projekty można składać w dwóch ścieżkach, albo na
projekty w zakresie wychowania patriotycznego – zajęcia lub warsztaty – wygrywa 55 projektów do 10 tys. zł; albo na
przygotowanie imprezy jednorazowych bądź cyklicznej – tu wygrywa 5 projektów do 120 tys. zł. W konkursie mogą wziąć udział
organizacje pozarządowe, ośrodki kultury, biblioteki, jednostki samorządu we współpracy także z innymi jednostkami, np.
szkołami. https://www.fundacja.bgk.pl/programy/quot-na-100-niepodlegla-quot
8. Bank Dziecięcych Uśmiechów – Fundacja Banku Zachodniego WBK – “Książka i sztuka – uczy, bawi, rozwija” – konkurs
kierowany dla instytucji budżetowych i organizacji społecznych, posiadających osobowość prawną. Granty do 5 tys. zł. – działania
dla dzieci. Czas realizacji do 12 miesięcy.
9. Dolnośląskie Małe Granty – wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców – działania mogą dotyczyć całkiem różnych
pomysłów. działania realizowane od 10 marca do 30 czerwca 2018 r. Granty do 5 tys. zł. http://www.malegranty.pl/
Wnioski można składać przez generator do 15 lutego 2018.
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