
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas spotkania Partnerstwa w dniu 12 stycznia 2010r. 
przesyłam pierwszy biuletyn informacyjny. Znajdziecie w nim Państwo informację o aktualnie 
trwających konkursach dotacyjnych, zaproszenia do udziału w róŜnego rodzaju projektach  (dla 
członków Państwa organizacji) a takŜe odnośniki do stron internetowych pomocnych w prowadzeniu 
działalności społecznej. Mam nadzieję, Ŝe biuletyn spełni państwa oczekiwania. Bardzo proszę wszelkie 
uwagi dotyczące jego formy lub zawartości przesyłać do Agnieszki Kaczurby na adres 
soltys@lipkow.net  

 

KONKURSY DOTACYJNE – MAZOWIECKIE 

KULTURA I EDUKACJA: 

� Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w zakresie kultury, sztuki i ochrony 
dziedzictwa kulturowego w 2010 roku. Termin składania ofert mija: 18 stycznia 2010 
Szczegóły: 
http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/otwart
y_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_zakresie_kultury_sztuki_i_
ochrony_dziedzi.html?no_cache=1&cHash=926f21ba2f 

� Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2010 roku w zakresie nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania. Termin składania ofert mija 22 stycznia. Szczegóły: 
http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/ot
warty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_wojewodztwa_mazowiec
kiego_w_2010_roku_w_zak.html?cHash=5fcdd78445 

RÓśNE: 

  

� Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów innowacyjnych w 
ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Termin składania ofert mija 15 stycznia. Szczegóły: 
http://www.mazowia.eu/page/index.php?str=40&id=605  

� Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w zakresie Turystyki w 2010 r. 
Termin składania ofert mija: 18 stycznia 2010 Szczegóły: 
http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/otwart
y_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_zakresie_turystyki_w_201
0_roku.html?no_cache=1&cHash=89fd839673 

� Dotacje Fundacji Kronenberga na projekty o charakterze lokalnym (nie przekraczającym 
swoim zasięgiem jednego województwa).  Termin składania ofert mija: 31 marca 2010 
Szczegóły: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm 

 

KONKURSY DOTACYJNE – OGÓLNOPOLSKIE:  



ŚRODOWISKO: 

� Fundacja Nasza Ziemia oraz Henkel Polska ogłosili drugą edycję konkursu „Henkel – zielone 
granty”, na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Adresatami są szkoły, przedszkola oraz 
organizacje pozarządowe i samorządowe. Termin składania ofert mija 18 stycznia 2010 r. 
Szczegóły: http://www.henkel.pl/cps/rde/xchg/SID-0AC83309-
AEFE83F2/henkel_plp/hs.xsl/zielone-granty-4101.htm  

� Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłosiło konkurs na dofinansowanie 
projektów w ramach Działania 5.3. Opracowanie planów ochrony, Programu Infrastruktura i 
Środowisko. Termin składania ofert: 2 grudnia do 25 stycznia 2010. Szczegóły: 
http://www.ckps.pl/img/2009_ogloszenie_5_3_plany_ochrony_v5_final.pdf 

NIEPEŁNOSPRAWNI: 

�  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił Piąty konkurs o zlecenie 
realizacji zadań w 2010 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Termin składania ofert 
mija: 12 lutego 2010 r. Szczegóły: 
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/793/Piaty_konkurs_o_zlecenie_realizacji_
zadan_w_2010_roku_w_ramach_art_36_ustawy_z_dnia_27_sierpnia_1997_r_o_
rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawny
ch_Dz_U_z_2008_r_Nr_14_poz_92_z_pozn_zm.html 

KULTURA I EDUKACJA: 

� Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ogłosiła konkurs na 
Wsparcie projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w 
Programie Europa dla Obywateli, Działanie 2, Poddziałanie 3. Termin składania ofert mija 15 
lutego 2010 r. Szczegóły: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/EACEA_2008_018
5_PL.pdf  

� Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010, II nabór wniosków w ramach 
którego, rozdysponowane będą środki nierozdysponowane w I naborze Termin składania ofert 
mija: 31 marca 2010 r. Szczegóły: http://mk.gov.pl/po2010/ 

 

SPORT: 

� Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza Konkurs wniosków na realizację wybranych zadań 
publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieŜowego w roku 2010. Termin składania ofert 
mija: 28 lutego 2010 r. Szczegóły: 
http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/70/471/Konkurs_wnioskow_na_realizacje_wyb
ranych_zadan_publicznych_z_zakresu_wspierania_.html 

 

RÓśNE 

�  Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił tegoroczną edycję Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Termin składania ofert mija: 15 lutego 2010 r. 
Szczegóły: http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#3703 

�  Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła konkurs w ramach programu Demokracja w 
Działaniu. Termin składania ofert mija: 1 marca 2010 r. Szczegóły: 
http://www.batory.org.pl/demokracja/zasady_2010.htm 



�  Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła konkurs w ramach programu Równe Szanse – 
Kolorowa Akademia. Termin składania ofert mija: 1 kwietnia 2010 r. Szczegóły: 
http://www.batory.org.pl/szanse/kolorowa.htm 

� Dotacje Fundacji Kronenberga na projekty o charakterze ponad lokalnym.  Termin składania 
ofert mija: 14 maja 2010 Szczegóły: 
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm 

 

Konkursy - zaproszenia do udziału 

� Konkurs filmowy „Mój recykling alu-puszki” - ogłoszony przez Fundację na rzecz 
Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL. Najlepsi uczestnicy otrzymają kamery 
wideo. Termin nadsyłania prac: do 1 marca 2009 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu i 
publikacji wyników na stronie internetowej www.recal.pl w terminie do 15 marca 2010 roku. 

� Konkurs fotograficzny dla kobiet 50plus "Święta z choinką w tle" - portal 
kobieta50plus.pl i Fundacja na rzecz Kobiet JA KOBIETA organizują czwarty Internetowy 
konkurs fotograficzny dla fotoamatorek! Termin nadsyłania zdjęć mija 27 stycznia 2010, 
natomiast 12 lutego 2010 na portalu www.kobieta50plus.pl  zostanie zawieszona galeria 
zdjęć wybranych przez jury konkursu. 17 marca rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie nazwisk 
laureatek wybranych przez internautów. 

� Konkurs fotograficzny „Przez moje okno” – Stowarzyszenie Przyjaciół Lipkowa i Okolic 
zaprasza wszystkich mieszkańców i sympatyków gminy Stare Babice do udziału w konkursie 
fotograficznym. Szczegóły na stronie http://www.babice-
stare.waw.pl/index2.php?op=1&ak=70   

� „Smak Ekologicznej śywności” - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
zaprasza Przedszkola Publiczne, Szkoły Podstawowe Publiczne i Gimnazja Publiczne z 
Województwa Mazowieckiego do wzięcia udziału w VII Edycji Konkursu. Czas trwania 
konkursu od 1 stycznia do 15 czerwca 2010 r, termin nadsyłania prac do 30 marca 2010 r. 
http://www.mazovia.pl/?a=news&id=7899  

 

Blog o dotacjach   

� Zapraszam do obejrzenia bloga o dotacjach dla organizacji pozarządowych, na którym 
znajduje się 100 odnośników do grantodawców. Twórcą bloga jest Łukasz Wachowski ze 
Stowarzyszenia BORIS. Szczegóły:  http://dotacjedlaorganizacji.blogspot.com   

Działaj zgodnie z prawem 

� Działalność organizacji pozarządowych jest moŜliwa jedynie w określonych ramach prawnych. 
Na stronie mazowieckiego dialogu społecznego  znajdują się aktualne akty prawne regulujące 
działalność organizacji pozarządowych w szczególności w zakresie współpracy z samorządem 
terytorialnym http://www.dialog.mazovia.pl/prawo_i_dokumenty.html 

 

 


