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Szkolenia, spotkania, konferencje :
•

31 lipca 2019 roku w Olsztynie odbędzie się bezpłatne szkolenie adresowane do
beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Tematem szkolenia jest
Zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych ze środków
EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020. Czytaj więcej.

•

Kreowanie marki instytucji kultury - jak planować strategię marketingową? Bezpłatne
webinarium kontynuujący temat skutecznej komunikacji i promocji instytucji kultury,
tym razem skupiając się na tym, od czego wszystko się zaczyna. Jak twierdzą eksperci,
zaplanowanie spójnej, przemyślanej i czytelnej startegii marketingowej to podstawa
sukcesu. Czytaj więcej.

Konkursy, fundusze :
•

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na
lata 2018–2030 PROO! Tym razem działania są skierowane do organizacji
potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia
publicznego. Czytaj więcej.

•

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla
Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs na inkubację innowacji
społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Czytaj więcej.

•

Fundacja PZU 1 sierpnia 2019 r. rozpocznie nabór wniosków w ramach konkursu
dotacyjnego „Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2019, którego celem jest jest
zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej.
Czytaj więcej.

•

Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” zaprasza do udziału w drugiej edycji programu dla
społeczności lokalnych - „Moje Miejsce na Ziemi”. Do 9 września br. organizacje
pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o
dofinansowanie pomysłów na działania w swoich regionach. Czytaj więcej.

•

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu
Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację
działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To
pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja. Czytaj więcej.

Warto przeczytać :
•

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przystąpił do opracowania
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Zainteresowane
podmioty mogą wyrazić swoją opinię poprzez wypełnienie ankiety. Czytaj więcej.

•

Znak "Produkt Warmia Mazury" - również dla NGO!
Ruszyła jedenasta edycja projektu "Produkt Warmia Mazury”, w ramach którego o
przyznanie znaku jakości ubiegać się mogą zarówno osoby prywatne, firmy, placówki
publiczne, jak i organizacje pozarządowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia
2019 r. Czytaj więcej.

•

Jeśli zmiany w Ustawie mają służyć wszystkim, muszą być konsultowane na
wczesnym etapie. Diabeł tkwi w szczegółach, które ostatecznie nie zawsze oddają
dobre skądinąd intencje i chęci. Dlatego tak ważne jest szerokie omówienie tych
szczegółów ze środowiskiem organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych.
Czytaj więcej.

•

Organizacje pozarządowe działają na wielu polach. Jednym z nich jest organizowanie
obozów i kolonii czy szerzej pojęta turystyka. Wakacje to dobry czas, żeby
przypomnieć zasady, które obowiązują organizacje działające w tej branży. Zobacz
poradnik.

