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Granty. Dotacje. Trwa nabór w Regionalnym Konkursie Grantowym RS 2016! 

Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00 

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi 

umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. 

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 

1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, 

gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 

mieszkańców. 

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza 

wniosku w systemie elektronicznym dostępne są na stronie:  http://rownacszanse.pl  
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JAK WZIĄĆ UDZIAŁ  W KONKURSIE 

Należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego i zarejestrować projekt z kompletem informacji i załączników. 

Brak limitu na zgłoszone projekty. Projekty należy zarejestrować w terminie od 7.09 do 9.11.2016 r. 

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW. ETAP I (OD 16.11 DO 30.11.2016) 

Po weryfikacji formalnej przez Fundację Nasza Ziemia, Komisja Konkursowa wybierze do finału maksymalnie 

po 10 projektów z każdej grupy wiekowej. 

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW. ETAP II (OD 1.12 DO 15.12.2016) 

Głosowanie internautów, które wyłoni spośród projektów finałowych 5 zwycięzców z każdej grupy konkursowej. 

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na www.ekoodkrywcy.pl do 16.12.2016 r. 

OPRACUJ AUTORSKI PROJEKT BADAWCZY. 

Projekt może mieć charakter stacjonarny lub terenowy. Powinien angażować i aktywizować dzieci oraz młodzież 

do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i poznawania różnych zjawisk przyrodniczych. Projekt może 

mieć charakter stacjonarny lub terenowy. Powinien angażować i aktywizować dzieci oraz młodzież 

do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i poznawania różnych zjawisk przyrodniczych. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE? 

Uczestnikami konkursu mogą być szkoły, przedszkola, placówki oświatowe i wychowawcze oraz organizacje 

pozarządowe działające w Polsce. 

2 GRUPY WIEKOWE ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW: 

GRUPA 1: dzieci z przedszkoli oraz klas podstawowych 1-3, 

GRUPA 2: dzieci i młodzież z klas podstawowych 4-6, klas gimnazjalnych 1-3 oraz uczniowie szkół średnich. 

Regulamin: http://www.ekoodkrywcy.pl/files/Regulamin_Eko_IV.pdf   

Szczegółowe informacje:  http://www.ekoodkrywcy.pl  

http://rownacszanse.pl/
http://www.ekoodkrywcy.pl/files/Regulamin_Eko_IV.pdf
http://www.ekoodkrywcy.pl/
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Konferencje, spotkania. STAŁA KONFERENCJA STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ - Przygotowanie do 
VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. 
W dniach 20-21 października 2016 r. organizowana jest konferencja z udziałem osób ze środowiska organizacji 

pozarządowych oraz  reprezentantów Rządu RP. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich osób, które odnajdują 

się na Mapie, realizują ją już w ramach Partnerstw Tematycznych SMD (jak zawiązać Partnerstwo?) lub chcą 

włączyć się w jej realizację. Przede wszystkim jest to wydarzenie dla wszystkich działaczy i działaczek, którym leży 

na sercu rozwój sektora obywatelskiego, którzy chcą mieć realny wpływ na zmianę oraz na kształt najbliższego 

VIII OFIP-u.  Zgłoszenia na konferencji do 9 października. 

 Program konferencji znajduje się pod tym linkiem.  

 Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w tym miejscu. 

 Treść zaproszenia na wydarzenie znajduje się w tym miejscu. 

Prawo. Projekt rozporządzenia dot. Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsultuje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, tj. sposobu ogłaszania naboru do Rady, 
częstotliwości organizowanych posiedzeń.  
Na stronach RCL/RPL (Rządowe Centrum Legislacji/Rządowy Proces Legislacyjny) znajduje się informacja, 

że podmioty, do których 15 września 2016 r. skierowano projekt z prośbą o wyrażenie opinii (projekt skierowano 

do Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz do Rady Dialogu Społecznego) mają 30 dni na wyrażenie swojego 

zdania.  Organizacje, które chciałyby włączyć się w konsultacje przedstawionego dokumentu, mają czas co 

najmniej do 15 października 2016 r. Uwagi najlepiej przekazywać drogą elektroniczną na adres 

agnieszka.muzyka@mrpips.gov.pl  

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

Rady Działalności Pożytku Publicznego http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12290001/12379442/12379443/dokument245001.pdf 

Uzasadnienie do projektu http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12290001/12379442/12379443/dokument245003.pdf 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

Rady Działalności Pożytku Publicznego http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290001  

Usługi dedykowane NGO’som. Fundacja FaniMani wprowadza nową usługę FaniPay 

Z FaniPay mogą korzystać wszystkie zarejestrowane w KRS fundacje 
i stowarzyszenia. Zaletą użytkowania serwisu jest brak zbędnych formalności 
i konieczności podpisywania umowy między NGO a instytucją płatniczą. Wystarczy, 

że dana organizacja, która chce zbierać darowizny, zarejestruje się na FaniMani.pl oraz zaakceptuje regulamin 
usług płatniczych świadczonych przez Blue Media. 
Dzięki FaniMani.pl organizacje społeczne stale pozyskują dodatkowe fundusze na swoje działania. Każdy Kto robi 

zakupy przez Internet może, korzystając z portalu, wesprzeć wybrany przez siebie cel społeczny, nie wydając ani 

złotówki więcej ponad to, co i tak zapłaciłby za wybraną przez siebie rzecz. Wystarczy wejść do wybranego 

sklepu, w którym zamierzamy dokonać zakupu (lista 800 partnerskich sklepów), przez serwis FaniMani.pl, 

wskazać cel (lista wszystkich organizacji), który chcemy wesprzeć i kupujemy. Od każdej takiej transakcji wybrana 

organizacja społeczna otrzymuje darowiznę w wysokości kilku procent wartości naszych zakupów. Wszystkie 

wygenerowane przez siebie datki można monitorować i sprawdzać ich aktualny status w zakładce „historia 

wsparcia”, widocznej po zalogowaniu się na konto. 

Obecnie serwis współpracuje z ponad 2600 podmiotami tj. z fundacjami, stowarzyszeniami, szkołami, harcerzami 

i innymi podmiotami działającymi w trzecim sektorze. FaniMani.pl jest łącznikiem między organizacjami 

społecznymi, darczyńcami oraz przedsiębiorcami. 

Więcej na stronie: www.fanimani.pl   

http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/program_smd_malyofip_20-21.10.2016.pdf
https://goo.gl/forms/xmsOwAtacOoWQF4v1
http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1990069.html
http://nowastrategiasektora.ngo.pl/wiadomosc/1990069.html
mailto:agnieszka.muzyka@mrpips.gov.pl
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/525/12290001/12379442/12379443/dokument245001.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/525/12290001/12379442/12379443/dokument245003.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290001
https://fanimani.pl/sklepy/
https://fanimani.pl/wspieram/
http://www.fanimani.pl/
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NGO’sy w działaniu: X OBCHODY DNIA RÓŻOWEJ WSTĄŻECZKI 

X OBCHODY DNIA RÓŻOWEJ WSTĄŻECZKI 

pod patronatem Burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza oraz Starosty Giżyckiego Wacława 

Strażewicza 

29 października 2016 roku (sobota) o godz. 16:00 

w sali bankietowej Biłas i Synowie, ul. Pasaż Portowy 2 w Giżycku 

pod hasłem „Sztuka wzbogaca życie, zdrowie jest jego warunkiem” 

  

Szczegółowy plan imprezy: 

16:00 – profesjonalny, bezpłatny pomiar glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego 

17:30 – oficjalne otwarcie i powitanie gości przez przedstawicielkę Zarządu Giżyckiego Stowarzyszenia 

„Amazonek” 

16:45 – wystąpienie Burmistrza Miasta i Starosty Giżyckiego 

17:10 – Prelekcja lekarza – specjalisty onkologii Agnieszki Małek 

17:30 – przerwa – zapraszamy do bufetu 
17:50 – „Edith Piaf – życie i twórczość” spektakl teatralny w wykonaniu Wiesławy Szymańskiej 
19:00 – zakończenie imprezy 

Zadanie pn. „Sztuka wzbogaca życie – zdrowie jest warunkiem” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego. 

COPGiżyckoNewsletter | INFORMACJA |PROMOCJA NGO’sów | NGOMAZURY.PL 

Celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i aktywności społecznej 
na terenie powiatu giżyckiego poprzez działania informacyjno-promocyjne. 

Częstotliwość wydania COPGiżyckoNewsletter nie jest cykliczna, ale zależna od ilości zdobytych informacji. 
Zapraszamy do przesyłania na e-mail copgizycko@onet.pl informacji związanych z funkcjonowaniem Państwa 
organizacji (np. informacje o imprezie/szkoleniu/konkursie/wsparciu; ogłoszenia drobne: oddam/szukam/inne; 
fotorelacja z imprez; itp…).  
Zapraszamy również do tworzenia bezpłatnych stron, wizytówek jak również umieszczania informacji 
o wydarzeniach na Portalu NGOMAZURY.PL – www.ngomazury.pl  

Zespół COP Giżycko  

Izabela Liedtke  
doradca, koordynator COP Giżycko, specjalista ds. pozyskiwania funduszy  

Jagoda Nowicka  
doradca do spraw organizacji pozarządowych, informacji i promocji COP Giżycko  

Centrum Organizacji Pozarządowej Giżycko  

Dąbrowskiego 14, I piętro 11-500 Giżycko  
e- mail: copgizycko@onet.pl  
strona: www.ngomazury.pl/organizacja/copgizycko   
strony ngo: www.ngomazury.pl  
Zapraszamy do biura COP Giżycko w każdy czwartek od godz. 17.00 do godz. 19.00 oraz w innym terminie po ustaleniu 
spotkania telefonicznie pod numerem telefonu 600 275 255.  
Redakcja: Jagoda Nowicka 
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