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23 STYCZNIA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA OFERT W OTWARTY CH 
KONKURSACH OFERT OGŁOSZONYCH PRZEZ ZARZ

Zarząd Województwa Kujawsko
wykonywanie zadań publicznych Samorz
2012-2014 przez organizacje pozarz
poŜytku publicznego.  

Z informacją dotyczącą ogłosze
dokumentacją moŜna zapoznać

Przypominamy, Ŝe zgodnie z ogłoszeniami konkursowym
większości z konkursów upływa 

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZ
W URZ

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarz
z zakresu prawa i księgowości 
zamieszczane będą w dziale doradztwo dla ngo oraz w aktualno
internetowej: www.ngo.kujawsko

NajbliŜsze doradztwo prawne*:
 
24 stycznia 2012 r. w godz. od 14.00 do 17.00

Porad będzie udzielał radca prawny 

 
NajbliŜsze doradztwo z księgowo

31 stycznia 2012 r. w godz. od 14.00 do 17.00
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23 STYCZNIA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA OFERT W OTWARTY CH 
KONKURSACH OFERT OGŁOSZONYCH PRZEZ ZARZ ĄD WOJEWÓDZTWA 

wództwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na 
 publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 

2014 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalno

 ogłoszeń konkursowych i obowiązującą w tym zakresie 
na zapoznać się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko

e zgodnie z ogłoszeniami konkursowymi termin składania ofert w 
ci z konkursów upływa 23 stycznia 2012 r. 

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 
W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM  

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi kontynuuje bezpłatne doradztwo 
ści trzeciego sektora. Informacje o konkretnych terminach spotka

w dziale doradztwo dla ngo oraz w aktualnościach - na stronie 
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl. 

wo prawne*: 

w godz. od 14.00 do 17.00 

radca prawny Piotr Rzepka 

ęgowości*:  

w godz. od 14.00 do 17.00 

 

 

23 stycznia upływa termin składania ofert w otwartych konkursach ofert ogłoszonych 

konsultacje społeczne 

 

23 STYCZNIA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA OFERT W OTWARTY CH 
D WOJEWÓDZTWA  

otwarte konkursy ofert na 
Pomorskiego w latach 
ące działalność 

 w tym zakresie 
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl  

i termin składania ofert w 

 

DOWYCH  

bezpłatne doradztwo  
trzeciego sektora. Informacje o konkretnych terminach spotkań 

na stronie 



Porad będzie udzielała pani Jadwiga Kowalska 

*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze względów 
organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub 
telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem  
56 62 18 403 oraz drogą elektroniczną na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 

FIO NA 2012 ROK OGŁOSZONE 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie do udziału w  otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty 
dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). 

Termin składania ofert ustalono od 13 stycznia do 6 lutego 2012 r. 

Więcej informacji o konkursie PO FIO tutaj 

 

RÓWNAĆ SZANSE 2012 – WNIOSKI DO 22 LUTEGO 2012 

Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach 
Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe Ŝycie młodzieŜy 
z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich 
kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. 
O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 czerwca 
2012 r. a 30 listopada 2013 r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieŜy 
w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy 
mieszkańców. 
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu 
wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w  drugim (do którego 
zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania 
wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2012 roku o godzinie 24.00. 

Z zasadami konkursu moŜna zapoznać się tutaj  
Zachęcamy Państwa do skorzystania w pracy nad wnioskiem z poradnika dotyczącego 
diagnozowania: "Diagnoza potrzeb młodzieŜy w środowisku lokalnym", który moŜna pobrać 
tutaj 

NOWA ZAKŁADKA NA STRONIE NGO – AKTUALNE KONSULTACJE  
SPOŁECZNE 

Na naszym portalu powstała nowa zakładka, w której będziemy zamieszczali dokumenty 
poddane konsultacjom społecznym.  
Znajdą się tutaj dokumenty, programy i inne akty podlegające konsultacjom społecznym, 
które powstały bądź zostały zamieszczone z naszej inicjatywy jak i te przesłane przez 
Państwa. 
Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. 

Do zakładki moŜna przejść klikając tutaj 



 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego 

Gabinet Marszałka, Biuro 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 

www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl 
  

 

 

 


