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PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2009 
W dniu 22 grudnia 2008 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę nr 

XXIX/584/08 w sprawie Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2009. 

 

Program określa cele, zasady i formy współpracy samorządu województwa z organizacjami 

pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale 

stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.  

W tworzenie programu zaangażowana była Rada Organizacji Pozarządowych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz nieliczne organizacje pozarządowe, które wzięły udział w 

konsultacjach programu, za co serdecznie dziękujemy. 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 r. oraz raport z przebiegu 

konsultacji można pobrać poniżej: 

Uchwała Sejmiku 

Program współpracy 2009r. 

Raport z przebiegu konsultacji 

 
 

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2009 R. 
Urząd Marszałkowski w Toruniu – Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi i Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają  przedstawicieli 

organizacji pozarządowych do skorzystania z indywidualnego doradztwa, prowadzonego 

przez ekspertów z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania projektami, mających 

długoletnie doświadczenie w pracy trzeciego sektora. 

  

Konsultacje odbywają się zwykle we wtorki w godz. 14.00-17.00 w Urzędzie Marszałkowskim 

w Toruniu w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr  

260 (I piętro). 

 

Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny umówić się na spotkanie (jest 

to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą 



mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod 

numerami 056 62 18 403 lub 056 62 18 371 oraz drogą elektroniczną – ngo@kujawsko-

pomorskie.pl  

  

Harmonogram na styczeń 2009 r.   

 
 

KONKURSY OFERT ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ROK 
2009 

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 4 grudnia 2008 roku ogłosił 12 

Konkursów Ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu województwa kujawsko - 

pomorskiego w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego.  

Do 6 stycznia 2009 r. trwało zbieranie Ofert dotyczących Konkursu nr 1/2009, do 15 stycznia 

zbierane są Oferty dotyczące Konkursu nr 4/2009, natomiast do 9 stycznia 2009 r. zbierane 

są oferty do kolejnych 10 konkursów. Szczegóły ogłoszeń konkursów dostępne są na stronie 

Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Organizacje Pozarządowe  

 

Zgodnie z Zasadami Udzielania Dotacji rozstrzygnięcie konkursów następuje w terminie do 

45 dni od ostatniego dnia składania ofert. Wstępnej oceny formalnej dokonują pracownicy 

komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnej za dany konkurs, oceny 

merytorycznej komisje konkursowe. W terminie do 21 dni od ostatniego dnia składania 
ofert w danym konkursie na stronie internetowej www.kujawsko‐pomorskie.pl, zakładka 
organizacje pozarządowe zamieszczony zostanie wykaz ofert zawierających uchybienia, 
które należy uzupełnić w podanym terminie. 
 

W 2009 roku planowane jest jeszcze ogłoszenie konkursów z zakresu: 

- Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (termin ogłoszenia ok. 20 stycznia) 

- Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w tym kadry młodzika (termin 

ogłoszenia luty 2009 r.) 

 
 

SZKOLENIE METODYKA SPOTKAŃ POLSKO ‐ NIEMIECKICH 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza zainteresowanych nauczycieli z 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na szkolenie: 

„PNWM: PIERWSZE KROKI. Metodyka spotkań polsko‐niemieckich” 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli, którzy właśnie zaczęli swoją przygodę z 

wymianą bądź zamierzają w najbliższym czasie zorganizować pierwsze programy wymiany. 

 

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy szkolenia będą analizować programy polsko 

niemieckiej wymiany młodzieży oraz zastanawiać się, w jaki sposób przygotować udane i 

ciekawe spotkanie młodzieży z obu krajów. 

 

Szkolenie odbędzie się w terminie 5-7 lutego 2009 w Województwie Kujawsko-Pomorskim. 

Zgłoszenia proszę przysłać wyłącznie na formularzu, dostępnym poniżej, drogą elektroniczną 

lub faksem (adres i numer na formularzu) do 16.01.2009. 

Zaproszenie  



Program  

Formularz zgłoszeniowy  

 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego 

Gabinet Marszałka Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 

Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 

tel. + 48 56 62 18 371; 62 18 403; fax. +48 56 62 18 275 

www.kujawsko-pomorskie.pl zakładka Organizacje pozarządowe 

 
 

 


