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Spis treści: 
 
1. Nabór członków do komisji konkursowych, 
2. Spotkanie w sprawie "Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020", 
3. Spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych, 
4. Oferta ośrodka  Centrum Edukacji Ekologicznej w PłuŜnicy. 

  

 

 
NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH  

W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych 
konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2013 r. zapraszamy przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert 
ogłaszanych w trybie ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

Zgodnie z zapisami w projekcie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-
pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 w skład komisji konkursowych wchodzą 
kaŜdorazowo dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Radę Działalności 
PoŜytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 4 stycznia 2013 r. do Biura 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na formularzu (do pobrania ). Formularze prosimy 
przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są w formularzu). 

Informujemy, Ŝe praca w komisjach ma charakter społeczny. Członkowie komisji spoza Torunia 
otrzymują zwrot kosztów podróŜy w wysokości odpowiadającej cenom biletów PKP lub PKS. 
Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie 
oceny zadania” i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji 
odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w godzinach pracy urzędu. 

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, 
tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, 
które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość. 

Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Rady Działalności PoŜytku Publicznego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 10 
stycznia 2013 r. 

 



W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu 
Marszałkowskiego, tel. 56 62 18 371 lub 56 62 18 403 e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl 

formularz zgłoszeniowy w załączniku 

 

SPOTKANIE W SPRAWIE "STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020", 

W związku z trwającymi pracami nad Strategią rozwoju województwa kujawsko-
pomorskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski - Departament Planowania 
Regionalnego we współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych 
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone w/w 
Strategii. 
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2013 r. o godz. 15.00 w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2 (sala patio, I p.).Celem spotkania jest dyskusja 
na temat kierunków rozwoju województwa z perspektywy trzeciego sektora. 
 
Aby spotkanie było rzeczywiście owocne, jego uczestnicy proszeni są o wcześniejsze 
zapoznanie się z materiałami, będącymi efektem kilkumiesięcznych prac nad Strategią 
w zespołach tematycznych i podczas spotkań powiatowych. Materiały te zamieszczane są 
sukcesywnie na stronie Urzędu Marszałkowskiego www.kujawsko-pomorskie.pl. 
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu drogą mailową 
lub telefoniczną do dnia 10 stycznia 2013 r. 
- drogą mailową na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  
- telefonicznie pod numerami tel.: 56 62 18 371, 56 62 18 403. 
  
Więcej informacji na ten temat na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl  

 

 
SPOTKANIE WARSZTATOWE DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 

 

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych zaprasza na 
spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2013 r. w 
godz. od 10.00 w sali nr 215 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2. 

Spotkanie dotyczy określenia priorytetów zadań przewidzianych do realizacji w ramach otwartych 
konkursów ofert nr 15/2013 oraz 17/2013, przy uwzględnieniu załoŜeń przyjętego uchwałą Nr 
45/1376/2012 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 roku programu 
wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”  

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są do dnia 8 stycznia 2013 r. drogą elektroniczną na 
adres pracowników Wydziału (nie ma formularza zgłoszeniowego): 

s.blachowicz@kujawsko-pomorskie.pl 



e.dyrka@kujawsko-pomorskie.pl 

Szczegółowe informacje o spotkaniu pod numerem tel. 056 62 18 267. 
 

OFERTA OŚRODKA  CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PŁU śNICY 

Oferta dotyczy moŜliwości skorzystania z sal szkoleniowych oraz noclegów podczas szkoleń 
dłuŜszych niŜ jednodniowe – szczegóły oferty w załączniku 

   
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 
 


