
 

 
 

Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  
"Sektor 3" jest współfinansowane ze środków Powiatu Słubickiego. 

Konkursy dla organizacji pozarządowych czekają! 
 
Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "Sektor 3 Słubice" 
przygotowało zestawienie aktualnych konkursów na sierpieo i wrzesieo, w których o 
środki na działania mogą starad się m.in. organizacje pozarządowe z terenu powiatu 
słubickiego. 
 
Dla organizacji zainteresowanych przygotowaniem wniosku w danym konkursie prowadzimy 
bezpłatne doradztwo, w ramach którego możemy skonsultowad wniosek lub wyjaśnid 
szczegółowo zasady konkursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 884 309 488, e-
mail: sektor3@fundacjacp.org. 
 
 

Konkurs: „Sport Wszystkich Dzieci” 
Termin składania wniosków: 24 sierpnia 2014 r. 
Wysokośd dotacji: 300 000 zł  
Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Na jakie działania? Wspieranie programów aktywności fizycznej jako przeciwdziałanie 
nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży. 
Więcej  informacji:http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-
powszechny/2015/1586,Dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-Sport-
Wszystkich-Dzieci.html 
 

Konkurs: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej” 
Termin składania wniosków: 25 sierpnia 2015 r. 
Łączna kwota na zadania: 200 000 zł 
Organizator: Ministerstwo Obrony Narodowej 
Na jakie działania? Służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, edukacji 
obywatelskiej w oparciu o zajęcia programowe i przedsięwzięcia o charakterze 
patriotycznym związane ze świętami narodowymi, wojskowymi oraz rocznicami 
historycznych wydarzeo. 
Więcej informacji: http://sektor3.slubice.pl/konkursy-ofert-ministra-obrony-narodowej/  
 

Konkurs: „Obronnośd paostwa i działalnośd Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej” 
Termin składania wniosków: 25 sierpnia 2015 r. 
Łączna kwota na zadania: 340 000 zł 
Organizator: Ministerstwo Obrony Narodowej 
Na jaki działania? M.in. kształtowanie proobronnych postaw społeczeostwa, przygotowanie 
młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,  
wspieranie działalności klas wojskowych oraz podmiotów działających na rzecz obronności 
poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleo, obozów, kursów itp. 
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Więcej informacji: http://sektor3.slubice.pl/konkursy-ofert-ministra-obrony-narodowej/ 

Konkurs: „Pracownia Talentów” 
Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2015 r. 
Wysokośd dotacji: 10 000 zł 
Organizator:  Fundacja Tesco Dzieciom 
Na jakie działania? W tym roku wspierane będą projekty dotyczące walki z marnowaniem 
żywności – edukowanie dzieci i młodzieży nt. źródeł i przyczyn marnotrawienia żywności i 
walka z tym zjawiskiem. 
Więcej informacji: http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-grantowy-trzecia-
edycja.php 
 

Konkurs: "Na dobry początek" 
Termin składania wniosków: 10 września 2015 r. (do godz. 12.00) 
Wysokośd dotacji: od 3000 do 10 000 zł 
Organizator: Fundacja BGK 
Na jaki działania? Celem programu jest podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Dofinansowanie projektów można 
przeznaczyd na przygotowanie i prowadzenie zajęd dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, 
zakup sprzętu lub wyposażenia,  porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. 
Więcej informacji: http://sektor3.slubice.pl/dotacje-na-projekty-edukacyjne-dla-dzieci-
wiejskich-i-z-malych-miejscowosci/  
 

Konkurs: Dotacje Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 
Termin składania wniosków: 15 września 2015 r. 
Organizator: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 
Na jakie działania? Promocja i wspieranie kultury jako dziedzictwa narodowego, 
szczególnych osiągnięd w zakresie nauk podstawowych i technicznych, ochrony zabytków 
przemysłu gazowniczego i muzeów, wspieranie sportu, z uwzględnieniem rywalizacji 
sportowej jako narzędzia wychowaczego dzieci i młodzieży oraz promocja i wspieranie 
ochrony zdrowia. 
Więcej informacji: http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/fundacja-pgnig/konkursy-
grantowe/dotacje-regulamin-i-wnioski 

 
Konkurs: "Chrzest966" 
Termin składania wniosków: 30 września 2015 r. 
Łączna kwota na zadania: 3 000 000 zł 
Organizator: Narodowe Centrum Kultury 
Na jaki działania? W ramach programu można ubiegad się o dofinansowanie realizacji 
projektów związanych z upamiętnieniem 1050. rocznicy Chrztu Polski.  
Więcej informacji: http://www.nck.pl/edukacja/313964-nabor-do-programu-chrzest966-
ogloszony/  
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Kontakt: 
 

Sektor 3 Słubice – Inkubator NGO 
ul. Piłsudskiego 3-4 
69-100 Słubice 
tel. (+48) 884 309 488 
e-mail: sektor3@fundacjacp.org  
poniedziałek – piątek 12.00 – 17.00 
www.sektor3.slubice.pl  
facebook.com/sektor3slubice 
twitter.com/Sektor3_Slubice 
 

 
Co robimy?  
 
Szkolimy, aktywizujemy, doradzamy i pomagamy ludziom, którzy działają w 
organizacjach pozarządowych lub dopiero chcieliby zacząd swoją przygodę z 
"trzecim sektorem". 
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