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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rada Organizacji
Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na WarmińskoMazurskie Forum Organizacji Pozarządowych wraz z rozstrzygnięciem XVI edycji
Konkursu „Godni Naśladowania”. Forum odbędzie się 19 czerwca 2019 r. w
Olsztynie. Czytaj więcej.

•

W związku z planowanym naborem w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko
przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.3 Ochrona
różnorodności biologicznej zapraszamy na bezpłatne spotkania indywidualne, które
odbędą się w Olsztynie 3 lipca 2019 roku i są skierowane do potencjalnych
Wnioskodawców. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego po raz piąty
ogłasza nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu
zmieniam”. Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw, których celem jest podniesienie
poziomu życia i funkcjonowania w lokalnych społecznościach oraz integrację tych
środowisk poprzez realizację wspólnych pomysłów. Czytaj więcej.

•

Zapraszamy do konkursu ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą
„Wspólnie o Funduszach Europejskich”. W konkursie można wnioskować o wsparcie
w wysokości do 20 000 zł brutto. Kwota ta musi być przeznaczona na organizację
wydarzeń informacyjno-promocyjnych poprzez realizację różnego rodzaju spotkań,
konferencji, warsztatów czy szkoleń. Czytaj więcej.

•

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze
środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu
różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2019 roku. Termin składania wniosków przesunięto z 4 czerwca 2019r.
na 12 czerwca 2019 r. Czytaj więcej.

•

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe
oraz organizacje pozarządowe do udziału, w ogłoszonym przez Zarząd PFRON w
dniu 23 maja 2019 roku, konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób
niepełnosprawnych przewidzianego w ramach pilotażowego programu
„ABSOLWENT”. Czytaj więcej.

•

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs
ofert na 2019 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w
zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Najbliższy termin składania
ofert mija 6 września 2019 r. Czytaj więcej.

•

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w formie wsparcia pn. Wdzięczni Bohaterom - Powstańcom
Warszawskim. Rodzaj: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej. Czytaj więcej.

•

The Open Society Initiative for Europe (OSIFE) zaprasza organizacje pozarządowe
zarejestrowane w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji do udziału w
konkursie grantowym. Projekty zgłoszone do konkursu powinny wzmacniać
organizacje m.in. poprzez poprawę komunikacji i zwiększenie poparcia społecznego
dla ich działań oraz udoskonalenie sposobu pozyskiwania funduszy. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu
Ostródzkiego. Zobacz

•

Myślicie już o wakacjach? Pamiętajcie, że 30 czerwca mija termin dopełnienia dwóch
ważnych obowiązków dla organizacji pozarządowych! Czytaj więcej.

•

Adresy do doręczeń. Przypominamy o nowym obowiązku organizacji pozarządowych
wobec KRS. Czytaj więcej.

•

Jak wysłać do US elektronicznie podpisane sprawozdanie finansowe NGO bez
działalności gospodarczej? Organizacja pozarządowa bez działalności gospodarczej
ma obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i przesłania do odpowiedniego urzędu
skarbowego sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. W 2019 r.
sprawozdania sporządza się, podpisuje i wysyła elektronicznie . Jeśli chcesz zobacz
wytłumaczenie jak zatwierdzić i jak elektronicznie złożyć sprawozdanie finansowe do
urzędu skarbowego. Czytaj więcej.

•

Piknik sąsiedzki, festyn osiedlowy, plenerowy pokaz filmów – lato to świetny czas na
to, aby w przestrzeni publicznej zorganizować wydarzenie dla mieszkańców bliższej
lub dalszej okolicy. Może się wydawać, że wystarczy dobry pomysł, kilka
zaangażowanych osób i już mamy miłe popołudnie lub wieczór. Warto jednak
pamiętać, że przy planowaniu takiego wydarzenia trzeba zadbać o kilka formalności,
aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, np. gdyby tym, co robimy zainteresowały się
służby miejskie. Czytaj więcej.

