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DZIAŁANIE 7.3 - OGŁOSZENIE KONKURSU 
 
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, Ŝe ogłosił konkurs zamknięty nr 
1/POKL/7.3/2011 w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Nabór wniosków będzie trwał od 30 czerwca do 29 lipca 2011 roku. 
 
Więcej informacji na temat konkursu moŜna znaleźć na www.ropstorun.pl 
 
Adresaci: 
O środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu 
terytorialnego, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne. 
 
Cel/Działania: 
W ramach ogłoszonego konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty oddolnych inicjatyw 
lokalnych przewidujące wsparcie działań o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym 
lub doradczym, jeśli przyczyniają się one do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków 
społeczności lokalnych na terenach wiejskich. MoŜliwa jest równieŜ realizacja projektów zakładających 
rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, jeśli zostanie zachowany wymóg oddolnej inicjatywy i 
projekt będzie skierowany do mieszkańców lub podmiotów z terenów gmin wiejskich, miejsko-
wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców. 
 
Limity finansowe: 
Dostępna alokacja w ramach tego konkursu to 1 000 000,00 złotych. Maksymalna wartość projektu to 
50 000,00 złotych, przy 100% poziomie dofinansowania. 

  
 
  

 

  
NABÓR WNIOSKÓW - FUNDUSZE SZWAJCARSKIE 

 
Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion 
Bałtyk ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów "małych" 
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 
  
Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 60 tys. franków szwajcarskich. 
  
Szczegółowe kryteria kwalifikowalności Wnioskodawców określa Podręcznik dla Organizacji 
Pozarządowych. Podręcznik oraz wzory dokumentów aplikacyjnych, znajdują się na 
stronie www.swissgrant.pl w zakładce "Do pobrania". 



  

Nabór Wniosków będzie trwał od 30 czerwca 2011 do 31 sierpnia 2011 r. 
Szczegółowe informacje związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na 
oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl w zakładce "Fundusz dla Organizacji 
Pozarządowych" oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45. 
  
Adresaci: 
Do udziału w konkursie zaprasza się fundacje, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń oraz osoby 
prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub 
przeznaczające zysk na cele statutowe, których suma przychodów z działalności w ostatnim okresie 
obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych. 

Cel/Działania: 
Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, 
cechujący się zaangaŜowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za 
siebie, lecz takŜe za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na 
działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli 
w Ŝyciu publicznym. 

Limity finansowe: 
Środki przeznaczone na Fundusz dla Organizacji Pozarządowych wynoszą ok. 16,7 mln franków 
szwajcarskichFirma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion 
Bałtyk ogłasza rozpoczęcie naboru Wniosków o dofinansowanie projektów "małych" w ramach 
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 
 
Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 60 tys. franków szwajcarskich. 
 
 

 
  
NOWY REGULAMIN PRACY SEJMIKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

Na sesji plenarnej w dniu 10 czerwca 2011 r. zapadła decyzja zmiany nazwy z dotychczasowej Rady 
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Sejmik Organizacji 
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przyjęty został równieŜ nowy regulamin 
pracy Sejmiku, z którego treścią moŜna zapoznać się po otworzeniu załącznika. 
 
Przypominamy, Ŝe projekt regulaminu został wcześniej poddany konsultacjom, które trwały do 
końca marca bieŜącego roku. 
 
Podczas obrad, Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przedstawiła 
stan zaawansowania prac nad powołaniem Rady Działalności PoŜytku Publicznego w naszym 
regionie. Uprzejmie informujemy, Ŝe w dniu 28 czerwca 2011 r. została podjęta uchwała nr 
43/751/11 
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie trybu powołania członków Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz określenia 
organizacji i trybu jej działania. Następnym krokiem będzie powołanie składu RDPP przez 
Marszałka Województwa. 
 
Uchwała (wraz z 2 załącznikami) dołączona została do Newslettera w formie załączników. 

  
 

 
 
 



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.ngo.kujawsko-pomorskie.pl 

  
  

 


