
NEWSLETTER dla Organizacji Pozarządowych 

nr 4/2009

20 lutego 2009 r.

  

KONKURS PO Funduszu Inicjatyw Obywa

   W dniu 20 lutego 2009 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert 

na najlepsze projekty dofinansowywane w 2009 r. ze środków krajowego Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W konkursie 

-     organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zw. 

dalej UDPP, 

-          osoby prawne i jednostki org

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 

ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 pkt 1) UDPP oraz

-          spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności 

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2009 wynosi 62 750 000,00 zł, w 
tym 60.240.000,00 zł przeznaczono na dotacje, za
obsługę techniczną. 

Maksymalny czas realizacji projektu: 

-          projekty realizowane w 2009 r., tzw. pr
grudnia 2009 r. 

-          projekty realizowane w latach 2009
r. do 31 grudnia 2010 r. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
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Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W konkursie mogą wziąć udział:

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zw. 

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 pkt 1) UDPP oraz 

spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności  

ków na finansowanie PO FIO w roku 2009 wynosi 62 750 000,00 zł, w 
tym 60.240.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.510.000,00 zł przeznaczono na 

Maksymalny czas realizacji projektu:  

projekty realizowane w 2009 r., tzw. projekty „jednoroczne": od 15 maja 2009 r. do 31 

projekty realizowane w latach 2009-2010, tzw. projekty „dwuletnie": od 15 maja 2009 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: http://www.pozytek.gov.pl 

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
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Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego 
Gabinet Marszałka Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
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tel. + 48 56 62 18 371; 62 18 403; fax. +48 56 62 18 275 

www.kujawsko-pomorskie.pl zakładka Organizacje pozarządowe 

 
 

 


