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Doradztwo dla organizacji pozarz

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko
Współpracy z Organizacjami 
pozarządowych do skorzystania z indywidualnego doradztwa, prowadzonego przez 
ekspertów z zakresu prawa i rachunkowo
się wyłącznie w Toruniu, zaś od lutego 
przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy i we Włocławku. 
 
Organizacje chcące skorzystać
konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosi
lub telefoniczną. 
 
Zgłoszenia zainteresowanych konsultacjami przyjmowane s
Doradztwo dla organizacji pozarz
 
Szczegółowe informacje dostę
Marszałkowskiego tutaj. 
 

DyŜury dla organizacji pozarz
Urz

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarz
lutego 2010 będą prowadzone dy
kaŜdym z  przedstawicielstw Urz
Inowrocław). DyŜury prowadzone b
Współpracy z Organizacjami Pozarz
Przedstawiciele organizacji mog
problematyką trzeciego sektora zwłaszcza w zakresie współpracy Urz
z Organizacjami Pozarządowymi. 
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcze
tematu dzwoniąc pod numer 56 62 18
pomorskie.pl  
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1. Doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i księgowo
ury dla organizacji pozarządowych w przedstawicielstwach Urzę

Informacje od organizacji pozarządowych 
1. „Zaproszenie na konferencję „SPLOT pomysłów na fundusze europejskie w Polsce”

Doradztwo dla organizacji pozarządowych w Toruniu, w 
Bydgoszczy i we Włocławku 

d Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Biuro Pełnomocnika ds. 
 Pozarządowymi zaprasza przedstawicieli organizacji 

dowych do skorzystania z indywidualnego doradztwa, prowadzonego przez 
ekspertów z zakresu prawa i rachunkowości. Dotychczas konsultacje z ekspertami odbywały 

ś od lutego 2010 r. odbywać się będą równieŜ w 
ędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy i we Włocławku. 

ce skorzystać z pomocy ekspertów powinny umówić się na spotkanie (jest to 
dów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drog

Zgłoszenia zainteresowanych konsultacjami przyjmowane są telefonicznie lub mailowo. 
Doradztwo dla organizacji pozarządowych w lutym. 

Szczegółowe informacje dostępne w załączniku lub na stronie internetowej Urz

ury dla organizacji pozarządowych w Przedstawicielstwach 
Urzędu Marszałkowskiego 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, 
 prowadzone dyŜury dla organizacji pozarządowych raz w miesi

przedstawicielstw Urzędu Marszałkowskiego (Włocławek, Bydgoszcz, Grudzi
ury 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 

ktora zwłaszcza w zakresie współpracy Urzędu Marszałkowskiego 
dowymi.  

dów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie terminu oraz okre
56 62 18 403 lub pisząc na adres mailowy: ngo@kujawsko
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Terminy dyŜurów na luty 2010: 
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 
 
Termin dyŜurów na marzec 2010: 
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 

 

Informacje od organizacji 
 

Zaproszenie na konferencję „SPLOT pomysłów na fundusze 
europejskie w Polsce” 

  
Bydgoszcz, 16 marca, godz. 10.00 

Pałac MłodzieŜy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27.  
 

Związek Stowarzyszeń Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT wraz z Fundacją 
Fundusz Współpracy i Stowarzyszeniem Klon/Jawor realizują w partnerstwie, w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, projekt pt. „SPLOT pomysłów na fundusze europejskie w Polsce” w 
okresie od 1 września do 31 marca 2010 r. 
 
W związku z tym zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz ich partnerów z rejonu województwa kujawsko-pomorskiego na Konferencję 
Regionalną poświęconą funduszom europejskim, która odbędzie się 16 marca br. w Bydgoszczy w 
Pałacu MłodzieŜy (ul. Jagiellońska 27). Podczas Konferencji Regionalnej wystąpią eksperci, którzy 
zaprezentują fundusze europejskie w regionie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Regionalny 
Program Operacyjny, zaprezentowane zostaną równieŜ Dobre Praktyki.  
Odbędą się takŜe warsztaty: 
I Warsztat - Rozwój lokalny (Priorytet VIII i IX) 
II Warsztat - ZrównowaŜony rozwój (Priorytet VI i VII) 
III Warsztat - Regionalny Program Operacyjny w województwie kujawsko-pomorskim 
 
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami, w których znajdą Państwo Program Konferencji 
Regionalnej oraz Formularz zgłoszeniowy. 
Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza 
zgłoszeniowego mailem na adres tlok.ngo@wp.pl najpóźniej do dnia 01.03.2010 r. 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt: 
 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 
Pl. św. Katarzyny 9 
87-100 Toruń, Tel. 56 655 50 22 
tlok.ngo@wp.pl  
Program konferencji i formularz zgłoszeniowy w załączniku. 

 
 



 
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 

 


