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PUBLICYSTYKA & KONKURSY GRANTOWE 
 
 

 

PÓŁ MILIARDA ZŁ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.  
STARTUJE NOWY PROGRAM 
 

Ruszył pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO. To pierwszy tak 
nowoczesny i uniwersalny program dla organizacji pozarządowych. 
Granty będą mogły być przeznaczone na rozwój kadr, zakup sprzętu 
czy remont siedziby oraz na realizację codziennej systematycznej 
pracy w organizacjach. 
 

Więcej informacji pod adresem: 

https://publicystyka.ngo.pl/pol-miliarda-zl-dla-organizacji-
pozarzadowych-startuje-nowy-program 

 
 

MINIGRANTY - KULTURA 

INICJATYWY KULTURALNE 

Termin składania wniosków do 21 marca 2019  
(na działania zaplanowane do realizacji w II i III  
kwartale 2019 roku.) alokacja 7000 zł (ok. 14 inicjatyw) 

Więcej informacji pod adresem: 
http://aktywnygniew.blogspot.com/2019/01/fundusz-minigrantow-
2019.html 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY PROGRAMU RÓWNAĆ 
SZANSE 2019!  

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs 
Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do 
organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców 
oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną 
dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać 
Szanse od 2007 roku. 

Więcej informacji pod adresem: https://fundusze.ngo.pl/285406-
ogolnopolski-konkurs-grantowy-programu-rownac-szanse-2019.html 
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WAŻNE INFORMACJE DLA NGO 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ważne obowiązki NGO w lutym 
Najważniejsze dla organizacji pozarządowych sprawy w lutym to: 

1. do 15 lutego zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do 
ZUS za miesiąc poprzedni 

2. do 20 lutego wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych za miesiąc poprzedni 

3. do 25 lutego złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku 
VAT za miesiąc poprzedni 

4. 28 lutego – przekazanie deklaracji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1R do 
pracowników organizacji 

5. 28 lutego – złożenie sprawozdania z postępowań o zamówienia 
publiczne w Urzędzie Zamówień Publicznych 

Organizacja, która w 2018 r. przeprowadzała postępowania o 
zamówienia publiczne, rozlicza się z tego drogą elektroniczną na 
stronie Urzędu Zamówień Publicznych. 

 Więcej informacji pod adresem: https://poradnik.ngo.pl/kalendarz  

 


