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Szkolenia, spotkania, konferencje :
• Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone
możliwościom uzyskania dofinansowania na realizację polsko-rosyjskich projektów,
które odbędzie się 15 stycznia w siedzibie Urzędu. Wiecej informacji na stronie.

•

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne zaproszone są do udziału w
bezpłatnym szkoleniu z cyklu Akademia Dobrej Komunikacji dotyczące prowadzenia
strony organizacji na Facebooku. Szkolenie odbędzie się 15 stycznia 2019 r. w
Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Jagiellończyka 16B w Iławie. Więcej
informacji na stronie.

Konkursy, fundusze :
• Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych
zadań publicznych:
- Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
- Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim.
- Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży – karate - judo.
- Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
- Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
- Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.
- Prowadzenie Informacji Turystycznej.
- Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) jadłodajni,
- Organizacja oraz prowadzenie magazynu (odzieżowni),
- Organizacja oraz prowadzenie (w sposób ciągły) schroniska dla bezdomnych
- Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych i
sprzętu rehabilitacyjnego.
Więcej informacji na stronie.

•

Dotacje Samorządu Województwa na zadania z zakresu ochrony i opieki nad
zabytkami. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs
ofert na wykonywanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru,
usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na ten cel
przeznaczono 400 tys. zł. Oferty należy składać do 4 lutego 2019 r. w Departamencie
Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Więcej informacji na
stronie.

•

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w
ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000
mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną
dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007
roku. Więcej informacji na stronie.

•

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla
Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs w temacie Przestrzeń
dostępnej szkoły, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Więcej informacji na stronie.

•

Zgłoś inicjatywę obywatelską w konkursie grantowym Funduszu Obywatelskiego
pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich finansowanym ze
środków norweskiej Nagrody Rafto! Wspierać będziemy działania organizacji na
rzecz niezależności sądownictwa w Polsce oraz działania na rzecz praw kobiet,
mniejszości seksualnych i migrantów. Więcej informacji na stronie

•

Fundacja mBanku prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację
projektów. z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej. Najbliższy
termin składania wniosków mija 28 stycznia 2018 r. Więcej informacji na stronie.

Warto przeczytać :
•

„Jurku, jesteśmy z Tobą!” List organizacji społecznych do Jurka Owsiaka.
[Dołącz podpis!]

•

Styczniowe obowiązki.
Dla organizacji pozarządowych styczeń to czas wielu obowiązków, najczęściej
związanych ze starym rokiem. Wskazujemy te, o których NGO absolutnie nie może
zapomnieć. Zobacz, co koniecznie trzeba zrobić w styczniu, na co przy tym uważać i
jakie zmiany zaszły w opisanych obowiązkach. Czytaj więcej.

•

Ryczałtowcy przekazują 1% wcześniej niż większość podatników.
Większość kojarzy 1% z rozliczeniami, które robimy na wiosnę – do końca kwietnia.
Jest jednak grupa podatników, która ma znacznie WCZEŚNIEJSZY TERMIN i jeden
procent przekazuje już w styczniu. Czytaj więcej.

•

PIT-y "pracownicze" do końca stycznia. W 2019 roku wysyłamy do US tylko
elektronicznie. Organizacja pozarządowa zatrudniająca pracowników lub
współpracowników ma w styczniu ważne obowiązki związane z deklaracjami PIT. Od
tego roku deklaracje sporządzane są i wysyłane elektroniczne przez wszystkie
zobowiązane organizacje. Czytaj więcej.

