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OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2013 OGŁOSZONE 

 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 5 grudnia podjął 
uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na rok 2013. Z treścią uchwały 
i regulaminami poszczególnych konkursów moŜna zapoznać się poniŜej. śyczymy dobrych 
pomysłów na projekty i zapraszamy do udziału w konkursach. 

Wszystkie informacje na temat konkursów znajdują się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-
pomorskie.pl tutaj  

 

KONKURS FUNDUSZU INICJATYW SPOŁECZNYCH NA ROK 2013 OGŁOSZONY  

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na 
najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Ofertę naleŜy wypełnić w języku 
polskim i przesłać do dnia 14 stycznia 2013 r. do godz.16:15. 

Więcej informacji na stronie: www.pozytek.gov.pl 

 

 
PEŁNO SPRAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – SPOTKANIA INFORMACYJNE 

 
 Zmiana zawodu, kurs, własna działalność gospodarcza? Na jakie moŜliwości 
dofinansowania, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mogą liczyć niepełnosprawni, 



będzie się moŜna dowiedzieć podczas cyklu spotkań, które w grudniu odbędą się w całym 
regionie. Ilość miejsc ograniczona, więc warto zgłosić się juŜ dziś. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy, czyli Punkty Informacyjne Funduszy 
Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
zapewniają, Ŝe jeŜeli jest to niezbędne niepełnosprawnemu moŜe towarzyszyć opiekun. 
Będzie moŜna uzyskać informacje o: warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej, 
doradztwie zawodowym, kursach i szkoleniach oraz wsparciu na załoŜenie działalności 
gospodarczej. 

Spotkania zatytułowane „Pełno spraw dla niepełnosprawnych" odbywać się będą w całym 
regionie. 

• 7 grudnia 2012 r. w Inowrocławiu, w Centrum Uzdrowiskowym Energetyk, ul. 
Wilkońskiego 2 (dla osób niepełnosprawnych z powiatów: mogileńskiego, radziejowskiego, 
inowrocławskiego, Ŝnińskiego i aleksandrowskiego); 

• 10 grudnia 2012 r. w Świeciu, w Hotelu Vistula, ul. Bydgoska 1 (dla osób 
niepełnosprawnych z gmin: Świecie, Lniano, Bukowiec, Osie, Miasta Chełmna oraz 
pozostałej części województwa); 

• 12 grudnia 2012 r. w Grudziądzu, w Hotelu Rad, ul. Chełmińska 144 (dla osób 
niepełnosprawnych z Miasta Grudziądza i powiatu grudziądzkiego); 

• 13 grudnia 2012 r. w Bydgoszczy, w Hotelu Akor, ul. Ludwikowo 1 (dla osób 
niepełnosprawnych z terenu całego województwa); 

• 14 grudnia 2012 r. we Włocławku, w Hotelu Młyn, ul. Stefana Okrzei 77 (dla osób 
niepełnosprawnych z Miasta Włocławka i powiatu włocławskiego). 

Początek zawsze o godz. 10.00, zakończenie spotkania o 14.00. 

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego lub pod numerem 
telefonu 56 656 11 00. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Program spotkania tutaj. 

Spotkania są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i budŜetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007- 2013. 

 

SEMINARIUM "INNOWACYJNO ŚĆ DZIAŁA Ń - SZANSA CZY KONIECZNO ŚĆ 
DLA REGIONALNEGO RYNKU PRACY?" 

Realizatorzy projektu „50+ doświadczenie” serdecznie zapraszają na seminarium tematyczne 
pt. "Innowacyjność działań - szansa czy konieczność dla regionalnego rynku pracy?" które 
odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012 r. w godz. 10.30-14.30 w Hotel RAD, ul. Chełmińska 
144; 86-300 Grudziądz 



Formularze zgłoszeniowe (tutaj) prosimy nadsyłać do dnia 6 grudnia e-mailem na adres: 
rafpar@wp.pl faksem na numer 56 642 94 44  
lub pocztą na adres: Grudziądzkie Centrum Caritas ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz 

do pobrania: program seminarium 
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