27.07.2018 r.

NABÓR DO PROJEKTU „ KOMPETENTNE
ORGANIZACJE OBYWATELSKIE BUDUJĄ III
SEKTOR” TRWA TYLKO DO 13 SIERPNIA !

Więcej informacji: http://www.cwop.org.pl/projekty/959-rekrutacjakompetentne-organizacje-obywatelskie-buduja-iii-sektor.html

KRAJ
Konkurs MSiT: „Program rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej – edycja 2018”
Stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty
(działające minimum 3 lata przed datą złożenia wniosku), prowadzące
działalność w zakresie kultury fizycznej, mogą wziąć udział w programie,
którego celem jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej w ujęciu
ilościowym i jakościowym.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 6 SIERPNIA 2018 rok
Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2183470.html

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w formie wsparcia w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 10 SIERPNIA 2018 r.
Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2184397.html

Konkurs na inicjatywy oddolne
W ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” Stowarzyszenie „Pro Carpathia”
organizuje konkurs na inicjatywy oddolne związane z tematem projektu „Szlak
Kultury Wołoskiej”, w szczególności lokalnej imprezy lub wydarzenia
nawiązującego do idei dziedzictwa kultury wołoskiej. Zgłoszone inicjatywy
zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Najciekawsze inicjatywy zostaną
sfinansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”, w ramach projektu Szlak Kultury Wołoskiej finansowanego z
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 20142020.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 20 LIPCA 2018
Więcej informacji: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2183572.html

WOJEWÓDZTWO
Wojewódzki konkurs edukacyjny.
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oglasza konkurs na
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa
warmińsko-mazurskiego w roku 2018,w następujących zakresach zadań
szczegółowych:
1) Edukacja organizacji pozarządowych
2) Edukacja obywatelska w szkołach,
3) Edukacja obywatelska w kontekście Roku Praw Kobiet, w setną rocznicę
przyznania Polkom praw wyborczych.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 3 SIERPNIA 2018
Więcej informacji: https://bip.warmia.mazury.pl/955/otwarty-konkurs-ofert-narealizacje-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminskomazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-wart.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-wzakresie-rozwoju-sektora-pozarzadowego-wojewodztwa-warminskomazurskiego-w-roku-2018.html

POWIAT:
Powiatowy konkurs dla NGO
Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2018, w następujących
zakresach zadań szczegółowych: Wsparcie osób niepełnosprawnych,
działalności na rzecz kultury i sztuki, wszechstronny rozwój dzieci poprzez
sport.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 LIPCA 2018 r
Więcej informacj: http://www.cupostroda.pl/konkursy?module=Contents%3A684&referer=aHR0cDovL3d3dy5jd
XAtb3N0cm9kYS5wbC9rb25rdXJzeQ%3D%3D

GMINY:
Konkurs gminy Ostróda
Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych
zadań publicznych: przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do
działań ratowniczych.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 2 SIERPNIA 2018
Więcej informacji: http://www.gminaostroda.pl/otwarty-konkurs-na-realizacjezadania-publicznego-w-2018-r

WARTO PRZECZYTAĆ:
Zmiany w prawie fundacyjnym.
„W środowisku dużych polskich firm i zamożnych rodów trwają prace nad
zmianami w prawie fundacyjnym. Póki co bez udziału organizacji i bez
oglądania się na ich obawy. Czy to się zmieni?”
Czytaj więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2184592.html

Media społecznościowe Twojej organizacji.
„Chcecie zaistnieć w mediach społecznościowych, ale nie wiecie od czego
zacząć? Rozważacie uruchomienie kolejnego kanału komunikacji? A może
chcielibyście uporządkować swoją wiedzę o tym, jak wykorzystać nowe media
do nagłaśniania działań Waszej fundacji lub stowarzyszenia? Przeczytajcie
publikację SCWO.”
Czytaj więcej: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2183838.html

CZY PAMIĘTASZ ?
20 LIPCA kończy się nabór wniosków do Konkurs na inicjatywy oddolne.
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2183572.html
26 LIPCA kończy się nabór projektów w Programie Erasmus+: „Wymiany i mobilność w sporcie”.
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2181371.html
31 LIPCA kończy się nabór projektów do powiatowego konkursu dla NGO http://www.cupostroda.pl/konkursy?module=Contents%3A684&referer=aHR0cDovL3d3dy5jdXAtb3N0cm9kYS5wb
C9rb25rdXJzeQ%3D%3D
10 LIPCA Stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek wysłać sprawozdanie finansowe wraz z
uchwałą zatwierdzającą w ciągu 10 dni od zatwierdzenia nie później niż do 10 lipca.
16 LIPCA Stowarzyszenia i fundacje mające status OPP, których rok obrotowy jest taki jak
kalendarzowy zobowiązane są do umieszczenia na stronie BIP Narodowy Instytut Wolności
sprawozdania OPP.

