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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne projektu Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Uwagi do dokumentu można składać w formie
pisemnej. 7 stycznia 2019 r. odbędzie się w Lidzbarku Warmińskim regionalna
konferencja konsultacyjna ws. strategii. Więcej informacji na stronie.

Konkursy, fundusze :
•

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
2019 roku w dziedzinie "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego". Najbliższy
termin składania ofert mija 15 stycznia 2019 r. Więcej informacji na stronie.

•

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
2019 roku w dziedzinie "Realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w
województwie warmińsko-mazurskim". Więcej informacji na stronie.

•

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty uprawnione w
roku 2019. Najwcześniejszy termin składania ofert minęły 3 stycznia 2019 r. kolejne
terminy mijają 15 i 31 stycznia 2019 r. w zależności od zakresu zadania. Więcej
informacji na stronie

•

Agencja Wykonawcza EACEA, zarządzająca programem “Europa dla obywateli”
zatwierdziła nowe terminy konkursu wniosków o dofinansowanie w programie
“Europa dla obywateli”.
Więcej informacji na stronie.

•

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program wspierania sportów nieolimpijskich
poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie
międzynarodowym w 2019 roku”. Więcej informacji na stronie.

Warto przeczytać :
•

Zmiany we wzorze sprawozdania fundacji.
Fundacje – choć nie wszystkie – mają obowiązek składania sprawozdań ministrowi,
który sprawuje nad nimi nadzór. Robią to z wykorzystaniem ramowego wzoru
sprawozdania, który opisany jest w rozporządzeniu. Od 1 stycznia 2019 r. wzór ten
wygląda inaczej. Czytaj więcej.

•

Zmiany członków zarządu.
Na etapie zakładania stowarzyszenia jednym z wymaganych dokumentów składanych
do KRS jest lista członków założycieli stowarzyszenia. Czy zmianę w składzie
członków też należy zgłosić? Czytaj więcej.

•

Stowarzyszenie bez zarządu. Co robić?
Stowarzyszenie miało zarząd, ale minęła jego kadencja. Stowarzyszenie nadal działa i
trzeba zrobić coś, do czego potrzebny jest zarząd (np. podpisać umowę). Jak długo (i w
jaki sposób) da się działać bez wyłonienia władz? Jak sobie z tym poradzić lub
zabezpieczyć się na przyszłość? Czytaj więcej.

•

Strony NGO na portalach społecznościowych a RODO.
Wejście w życie RODO oznacza nie tylko przygotowanie wskazanych
rozporządzeniem dokumentów oraz wypełnienie dodatkowych obowiązków przez
administratora danych, ale również zmiany związane z promowaniem się na portalach
typu Facebook lub Instagram. Zbieramy najważniejsze informacje o przepisach RODO
istotnych dla organizacji pozarządowych, które zakładają fanpage na portalach
społecznościowych. Czytaj więcej.

•

Małe loterie fantowe szansą dla NGO.
Charytatywna loteria fantowa to dość popularna forma pozyskiwania środków na
działalność społeczną, ale niestety nie wszystkie organizacje przeprowadzają je
zgodnie z prawem. NGO najłatwiej będzie zorganizować tzw. małą loterię fantową –
nie wiąże się ona z koniecznością uzyskania pozwolenia, ani z opłatami. Czytaj więcej.

