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Informacje o konkursach w trybie po
Urz

W większości konkursów ogłoszonych przez Urz
termin składania ofert (do 14.01.2010 mo
Obecnie trwa sprawdzanie ich pod wzgl
posiadające takie uchybienia zostan
www.kujawsko-pomorskie.pl 
departamentów ogłaszających konkursy). Zgodnie z regulaminem podmioty bior
konkursach mają 7 dni (od daty o
formalnych.  
 
Uwaga! Zestawienia dotyczą jedynie ofert z uchybieniami mo
brak podpisu, brak pieczątki, brak zał
oceny formalnej. 
 
Więcej na stronie Urzędu Marszałkowskiego w zakładce organizacje pozarz

Doradztwo dla organizacji pozarz
 
Miejsce: Urząd Marszałkowski w Toruniu 
Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr 260 (I pi
 
- 26.01.2010 r. (wtorek), godz. 15.30
funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, w tym np.: statut, rejestracja, status organizacji 
poŜytku publicznego, sprawozdawczo
Ekspert: p. Łucja Andrzejczyk
publicznego i o wolontariacie, specjalista ds. funduszy europejskich dla organizacji
pozarządowych, przewodniczą
pracownik PCK we Włocławku.
 
- 26.01.2010 r. (wtorek), godz. 14.00
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Informacje o konkursach w trybie poŜytku publicznego w 
Urzędzie Marszałkowskim 

ci konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski na rok 2010 upłyn
termin składania ofert (do 14.01.2010 moŜna składać oferty na konkurs nr 11, 12 i 15). 
Obecnie trwa sprawdzanie ich pod względem formalnym, po czym zestawienia ofert 

ce takie uchybienia zostaną opublikowane na stronach internetowy
 (w zakładce organizacje pozarządowe oraz zakładkach 

cych konkursy). Zgodnie z regulaminem podmioty bior
 7 dni (od daty opublikowania zestawienia) na uzupełnienie uchybie

ą jedynie ofert z uchybieniami moŜliwymi do uzupełnienia (m.in. 
tki, brak załącznika, itd.), nie stanowią natomiast pełnych wyników 

du Marszałkowskiego w zakładce organizacje pozarządowe 

Doradztwo dla organizacji pozarządowych w styczniu i lutym.

d Marszałkowski w Toruniu – Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z 
dowymi, pokój nr 260 (I piętro)  

26.01.2010 r. (wtorek), godz. 15.30-17.00 - doradztwo z zakresu tworzenia i 
funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, w tym np.: statut, rejestracja, status organizacji 

ytku publicznego, sprawozdawczość. 
Łucja Andrzejczyk  – prawnik, trener w zakresie ustawy o działalno

publicznego i o wolontariacie, specjalista ds. funduszy europejskich dla organizacji
dowych, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, długoletni 

pracownik PCK we Włocławku. 

26.01.2010 r. (wtorek), godz. 14.00-17.00 - doradztwo z zakresu księgowo
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organizacjach pozarządowych 
Ekspert: p. Jadwiga Kowalska - Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału 
Okręgowego w Toruniu 
 
- 02.02.2010 r. (wtorek), godz. 14.00-17.00 – doradztwo z zakresu zarządzania projektami w 
organizacjach pozarządowych (m.in. tworzenie projektów, składanie wniosków o dotacje, 
rozliczanie dotacji), w tym w zakresie składania wniosków do PO FIO (termin naboru 
wniosków do 15.02.2010 r.). 
Ekspert: p. Mirosława Tomasik - liderka organizacji pozarządowych w gminie PłuŜnica, 
trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, osoba z długoletnim 
doświadczeniem w pozyskiwaniu środków na inicjatywy pozarządowe, członek prezydium 
Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych. 
 
- 23.02.2010 r. (wtorek), godz. 14.00-17.00 - doradztwo z zakresu tworzenia i 
funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, w tym np.: statut, rejestracja, status organizacji 
poŜytku publicznego, sprawozdawczość.  Ekspert: p. Łucja Andrzejczyk 
 
- 23.02.2010 r. (wtorek), godz. 14.00-17.00 - doradztwo z zakresu księgowości w 
organizacjach pozarządowych. Ekspert: p. Jadwiga Kowalska 
 
Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem 
Pełnomocnika ds. 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  
 

 

DyŜury dla organizacji pozarządowych w Przedstawicielstwach 
Urzędu Marszałkowskiego 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, Ŝe od 
lutego 2010 będą prowadzone dyŜury dla organizacji pozarządowych raz w miesiącu w 
kaŜdym z  przedstawicielstw Urzędu Marszałkowskiego (Włocławek, Bydgoszcz, Grudziądz, 
Inowrocław). DyŜury prowadzone będą przez Pracowników Biura Pełnomocnika ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we wtorki w godzinach od 14.00 do 17.00.  
Przedstawiciele organizacji mogą zgłaszać się w róŜnych sprawach związanych z 
problematyką trzeciego sektora zwłaszcza w zakresie współpracy Urzędu Marszałkowskiego 
z Organizacjami Pozarządowymi.  
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie terminu oraz określenie 
tematu dzwoniąc pod numer 56 62 18 403 lub pisząc na adres mailowy: ngo@kujawsko-
pomorskie.pl  
 
Terminy dyŜurów na luty i marzec 2010: 
Włocławek - 2 lutego, miejsce Przedstawicielstwo UM we Włocławku ul. Bechiego 2 
Bydgoszcz – 9 lutego, miejsce Przedstawicielstwo UM w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 
Grudziądz – 16 lutego, miejsce Przedstawicielstwo UM w Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22 
Inowrocław – 23 lutego, miejsce Przedstawicielstwo UM w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 
36/38 
Włocławek – 2 marca, miejsce Przedstawicielstwo UM we Włocławku ul. Bechiego 2 
Bydgoszcz – 9 marca, miejsce Przedstawicielstwo UM w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 



Grudziądz – 16 marca, miejsce Przedstawicielstwo UM w Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22 
Inowrocław – 23 marca, miejsce Przedstawicielstwo UM w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 
36/38 
Włocławek – 30 marca, miejsce Przedstawicielstwo UM we Włocławku ul. Bechiego 2 

 

Ogłoszono konkurs PO FIO 2010 

Organizacje pozarządowe, tzw. organizacje kościelne i spółdzielnie socjalne mogą 
ubiegać się o dofinansowanie projektów w konkursie ofert w ramach czterech 
priorytetów Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). 

Termin składania ofert: 15 lutego 2010 r. 
 

W dniu 15 stycznia 2010 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert 
na najlepsze projekty dofinansowywane w 2010 r. ze środków krajowego Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Do udziału w konkursie uprawnione są 
następujące podmioty: 
 
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zw. 
dalej UDPP, 
 
- 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, jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku 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 społecznie uŜytecznej w sferze zadań publicznych), 

 
� Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2010 wynosi 60.000.000,00 zł, w 

tym 57.600.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.400.000,00 zł przeznaczono na 
obsługę techniczną. 

 
Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2010 r. pomniejszone zostaną o 
zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania 
II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2009 r. i 
wynoszą ok. 39.932.000,00 zł. 

 
� Maksymalny czas realizacji projektu:  

- projekty realizowane w 2010 r., tzw. projekty „jednoroczne": od 1 czerwca 2010 r. 
do 31 grudnia 2010 r. 
- projekty realizowane w latach 2010-2011, tzw. projekty „dwuletnie": od 1 czerwca 
2010 r. do 31 grudnia 2011 r. 

 

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



Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
 
Uwaga: Istnieje moŜliwość skorzystania z usług eksperta w zakresie wniosku z PO FIO – 

więcej informacji w informacji Doradztwo dla organizacji pozarządowych. 

 

Informacje od organizacji 
 

Nowelizacja Ustawy o Działalności PoŜytku Publicznego i o 
Wolontariacie 

 
Chcesz dowiedzieć się więcej o rejestracji Organizacji PoŜytku Publicznego? 

Chcesz poznać zmiany w Ustawie? 
 

Zapraszamy w dniu 26 stycznia 2010 r. na spotkanie nt. zmian po nowelizacji Ustawy o 
Działalności PoŜytku Publicznego i o Wolontariacie. Spotkanie poprowadzi Pani Łucja 
Andrzejczyk – prawnik, praktyk w zakresie III sektora, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady 
Organizacji Pozarządowych. 
Miejsce: Dwór Mieszczański (ul. Podmurna 4-6) 
Godzina: 12:00-16:00 
Termin zgłoszeń: do 22 stycznia 2010 r. 
Spotkanie jest realizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 
Pozarządowych TŁOK w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii 
Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania w załączniku lub tutaj. 
 

 

Szkolenie z biznes planu 
Myślisz o zarabianiu pieniędzy, tworzeniu produktów i usług na sprzedaŜ? 

Chciałabyś/chciałbyś poznać tajniki marketingu? 
Chcesz nauczyć się jak tworzyć biznes plan? 

  
W dniach 9-10 marca 2010 r. w Dworze Mieszczańskim w Toruniu odbędzie się szkolenie z 
biznes planu, które poprowadzi Pan Krzysztof Margol, prezes Fundacji "NIDA".  
Program Szkolenia oraz Formularz zgłoszeniowy dostępne są w załączniku lub tutaj. 
Szkolenie jest realizowane przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 
Pozarządowych TŁOK w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii 
Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

Zaproszenie na szkolenie 

Organizator szkolenia: Centrum Integracji Społecznej CISTOR w Toruniu  

Projekt:  „Centrum Ekonomii Społecznej”  



Data szkolenia: 29 - 30.01.2010 r. 

Godziny zajęć:  09:30 – 17:00 

Miejsce szkolenia: „Gościniec Wilcze Kąty” w Osówce, k. Torunia, 
http://www.wilczekaty.com.pl/ 

Uczestnicy szkolenia: Podmioty ekonomii społecznej: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie 
socjalne, pracy, inwalidów; centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności 
zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej. 

Cel szkolenia: wzmocnienie działalności podmiotów ekonomii społecznej, działających na 
terenie województwa kujawsko – pomorskiego. 

Tematyka szkolenia: Promocja działalności w sektorze ekonomii społecznej: 

• Dzień I – Prowadząca: Jadwiga Góralewicz -  Finansowanie i pozyskiwanie 

funduszy na działalności podmiotów ekonomii społecznej 

• Dzień II – Prowadząca: Beata Krzemińska – Promowanie działalności, kreowanie 

wizerunku, nawiązywanie pracy z mediami. 

Udział w szkoleniu finansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Lista uczestników szkolenia utworzona zostanie na podstawie kolejności 
nadesłanych zgłoszeń. Karty zgłoszeniowe prosimy przysyłać do 26 stycznia 2010 
r. Wybrane osoby zostaną telefonicznie bądź mailowo poinformowane o przyjęciu. 

 
Szczegóły na www.cistor.pl w zakładce CES oraz pod nr tel. 056 654 92 79 

 

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości. 

W ramach projektu Centrum Ekonomii Społecznej realizowanego przez CISTOR w Toruniu 
prowadzone jest bezpłatne doradztwo z zakresu prawa, księgowości i marketingu dla osób 
fizycznych i prawnych z całego województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych 
podjęciem działalności gospodarczej w sektorze ekonomii społecznej na przykład w formie 
spółdzielni socjalnej. 

DyŜury w styczniu: 
21 stycznia 2009 14:30 - 16:30 

Zapisy i informacje 056 654 92 79 oraz na stronie www.cistor.pl w zakładce CES.  

 



 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego 

Gabinet Marszałka Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 

Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 
tel. + 48(56) 62 18 403; 62 18 371; fax. +48 (56) 62 18 275 

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/_zakładka_Organizacje_Pozarządowe 

 


