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Tworzenie oraz wsparcie regionalnych i lokalnych centrów informacji 
i wspomagania organizacji pozarz

 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs nr DWF_5_4_2_42010 pt. 
Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji 
pozarządowych oraz wsparcie działalno
centrów w zakresie pomocy doradczo
ramach Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.  

 
Nabór wniosków do dnia 7 maja 2010 r.
 
Przedmiotem konkursu są
 
- utworzenie nowych (regionalnych lub/i lokalnych) centrów informacji i wspomagania 
organizacji pozarządowych, na obszarach, na których one nie funkcjonuj
 
- wsparcie działalności juŜ
pozarządowych, w zakresie 
działalności tych podmiotów.
 
Wnioskodawcami mogą by
  
- podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z pó
najmniej 24               m-cy zarejestrowane oraz prowadz
publicznego,  
 
- osoby prawne, jednostki organizacyjne działaj
państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej P
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno
wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmuj
publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z pó
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1. Tworzenie oraz wsparcie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania 
dowych – konkurs w ramach PO KL 

Informacje od organizacji pozarządowych 
1. Zaproszenie na szkolenia z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami 

Tworzenie oraz wsparcie regionalnych i lokalnych centrów informacji 
i wspomagania organizacji pozarządowych

 – konkurs w ramach PO KL 

Społecznej ogłosiło konkurs nr DWF_5_4_2_42010 pt. 
Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji 

dowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz juŜ istniej
centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarz
ramach Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał 

Nabór wniosków do dnia 7 maja 2010 r. 

Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu: 

(regionalnych lub/i lokalnych) centrów informacji i wspomagania 
dowych, na obszarach, na których one nie funkcjonuj

ci juŜ istniejących centrów informacji i wspomagania organizacji 
dowych, w zakresie świadczonych usług pod kątem deficytów wskazanych w 

ci tych podmiotów. 

ą być: 

podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno
ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) od co 

cy zarejestrowane oraz prowadzące działalność

osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
cioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku pa

ązków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno
eli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności po

publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno
ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm), od co 

 

 

 

 

1. Tworzenie oraz wsparcie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania 

1. Zaproszenie na szkolenia z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami 

 

Tworzenie oraz wsparcie regionalnych i lokalnych centrów informacji 
dowych 

Społecznej ogłosiło konkurs nr DWF_5_4_2_42010 pt. 
Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji 

ci nowoutworzonych oraz juŜ istniejących 
j dla organizacji pozarządowych w 

ramach Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał 

(regionalnych lub/i lokalnych) centrów informacji i wspomagania 
dowych, na obszarach, na których one nie funkcjonują, 

cych centrów informacji i wspomagania organizacji 
tem deficytów wskazanych w 

podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
. zm) od co 

ce działalność w sferze poŜytku 

ce na podstawie przepisów o stosunku 
olskiej, o stosunku państwa do 

zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 
ści poŜytku 
2003 r. o działalności 
źn. zm), od co 



najmniej 24 m-cy zarejestrowane oraz prowadzące działalność poŜytku publicznego. 
 
Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie www.kapitalludzki.gov.pl  w dziale 
Dokumenty / Dokumentacja konkursowa / Poddziałanie 5.4.2  
 
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest 
kwota 27 000 000 zł. 
 

Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Departamencie WdraŜania Europejskiego Funduszu 
Społecznego, pod numerami telefonów: 022 461 63 70 oraz 022 461 63 76. 

 

Informacje od organizacji 
 

Zaproszenie na szkolenia z zakresu współpracy administracji publicznej z 
organizacjami pozarządowym 

Zapraszamy na cykl spotkań w ramach bezpłatnego szkolenia z zakresu współpracy 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.  
Szkolenie jest częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego skierowanego do urzędów 
gmin, które pragną poprawić współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, 
polepszyć uŜyteczność rocznych programów współpracy oraz wykorzystać nowe narzędzia w 
analizie i diagnozie potrzeb lokalnych. Program obejmuje zagadnienia z zakresu społeczności 
lokalnej i roli organizacji pozarządowych, prawnych uwarunkowań współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz moduł poświęcony tworzeniu programów współpracy. 
 
W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie na szkolenie, program szkolenia oraz formularz 
zgłoszeniowy. 
Rekrutacja trwa do 6 maja br., zgłoszenia prosimy wysyłać faksem na numer: 
056 655 50 22 
 
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 

 


