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„Baza to zupełnie nowy rozdział we współpracy                 

i komunikacji samorządu województwa z trzecim 

sektorem, a także mieszkańców regionu                         

z organizacjami pozarządowymi„.  

 

~ marszałek województwa Andrzej Buła 
 

Przekaż zaprzyjaźnionym NGO 

https://bazango.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskie/videos/922860228519846
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https://www.facebook.com/marszalekandrzejbula/?__cft__[0]=AZWJ_F2ngDZSJ6WzzotFg-93bEFuVCg5cIVWIj-fV_o0LxT8z1WW8yw8nr2n5Buf23_RxiG1mHuyIUBI-9QSNbOHQ_jx4KVpX2FQXNcfVC-tDAvpEqRRmZ_6j_iscYGgwMCFoigjuwtWMCDZ0aqu3dGM8aHdV1Wg3yJbanCrtV4G-s7BFcEvdKqbCY25-rkV9jTA3VkW1xT6gUw-GAg87DiEEK7-EHmKmUJ8XFhxVeJFLw&__tn__=kK-y-R


opolskie.pl Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

1. Trwa ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie przez 

organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 

2021 zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju infrastrukturalnego organizacji 

pozarządowych/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim, związanych z realizacją zadań 

Samorządu Województwa Opolskiego, za wyjątkiem zadań dotyczących obszarów wiejskich. 

  

2. Trwa ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie przez 

organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 

2021 zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w województwie 

opolskim. 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Trwa podpisywanie umów 

z organizacjami po rozstrzygnięciu 

konkurs na tzw. wkłady własne, 
w którym Zarząd przekazuje ponad 

180 tys. zł dla organizacji 

pozarządowych! 

Wykaz ofert i przyznanych dotacji 

znajdziesz TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
http://bityl.pl/oKBRd
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Aby strażacy swoje zadania mogli pełnić 

przy pomocy odpowiedniego sprzętu, 

Zarząd Województwa Opolskiego wsparł 

ochotników kwotą 200 tys. zł. 

 

Te środki nie tylko zwiększą komfort i 

możliwości jednostek OSP, ale pozwolą 

jeszcze lepiej nieść pomoc potrzebującym. 

Trwa podpisywanie umów po rozstrzygnięciu 

konkursu.  

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

W dalszym ciągu trwa konkurs dla najlepszej 
organizacji pozarządowej województwa 

opolskiego “Opolska Niezapominajka 2020”! 

Zbigniew Kubalańca – Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego  przypomina, 
że zgłoszenia zbierane są do 14 sierpnia. 
 

 

To ostatnie dni na udział w tegorocznej edycji! 

Szczegóły znajdziesz TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://bip.opolskie.pl/2021/07/konkurs-dla-najlepszej-organizacji-pozarzadowej-wojewodztwa-opolskiego-opolska-niezapominajka-2020/?fbclid=IwAR1dyTiWAPftw2TlvaCDq9F2ni_XLqxtG3CkH_IJrmFEfQMSNidJ8nxGGC8
https://www.facebook.com/opolskie/videos/1970885726403217
https://www.facebook.com/opolskie/videos/922860228519846
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Departament Ochrony Środowiska  
  
  
  
  
  
  
  

Rozpoczynają się konsultacje społeczne uchwały antysmogowej. 
   
Rozpoczęły się konsultacje społeczne uchwały zwanej potocznie uchwałą antysmogową. Może w nich wziąć udział każdy, kto chce 
zadbać o lepsze powietrze w województwie opolskim. 
  
W 2020 roku „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” wyznaczył dla naszego województwa zadanie polegające 
na zaostrzeniu przepisów związanych z eksploatacją instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przepisy reguluje tzw. uchwała 
antysmogowa. Ma ona na celu wprowadzenie ograniczeń w zakresie: rodzajów instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych 
oraz zakazów w zakresie ich eksploatacji. Np. zakaz użytkowania starych pieców.   
  
Uwagi można przesyłać do 13 września 2021 r. między innymi na maila Departamentu Ochrony Środowiska czyli dos@opolskie.pl na 
formularzu dołączonym do ogłoszenia o konsultacjach. 
  
Z projektem uchwały oraz formularzem można się zapoznać pod następującym linkiem: TUTAJ 
   
Obecnie obowiązującą uchwałę można znaleźć pod następującym linkiem: TUTAJ  
 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
mailto:dos@opolskie.pl
https://bip.opolskie.pl/2021/08/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-opracowywania-i-mozliwosci-zapoznania-sie-z-projektem-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-zmieniajacej-uchwale-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-nr-xxxii3672017-z-d/
https://bip.opolskie.pl/2021/04/uchwala-antysmogowa-2017/
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Europejski Budżet Obywatelski (EBO) 

Kliknij w zdjęcie i obejrzyj 

webinar dot. oceny ofert 

w OKO EBO 

Trwa ocena 

merytoryczna 

Waszych ofert! 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/1206088102856394/videos/1893821227466415
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Konkursy ofert - ROPS 

Otwarty konkurs ofert pn. „Regionalnego Dnia Seniora”. 
Kwota przeznaczona na konkurs - 50 000,00 zł. Oferty można składać do dnia 13.08.2021 r. do godz. 15.30. 
 
Składanie ofert do ROPS w Opolu poprzez platformę ePUAP na adres: /o7wj260kg5/SkrytkaESP, 
 
Ogłoszenia o konkursach dostępne są w aplikacji Generator eNGO oraz w BIP ROPS pod linkiem: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
http://rops-opole.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/o7wj260kg5
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/o7wj260kg5
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/o7wj260kg5
http://bip.rops-opole.pl/?cat=15
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 Inicjatywy ROPS 

Organizacje pozarządowe realizują zadania 
publiczne z zakresu rehabilitacji społecznej  
i zawodowej osób niepełnosprawnych ze 
środków PFRON przekazanych przez 
Województwo Opolskie. 

www.rops-opole.pl 

Więcej szczegółów na fanpage ROPS 

http://www.opolskie.pl/
http://rops-opole.pl/
https://www.facebook.com/Regionalny-O%C5%9Brodek-Polityki-Spo%C5%82ecznej-w-Opolu-2288041008099532
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Tu nas znajdziesz! 

Masz inicjatywę skierowaną do innych NGO? 
Napisz do nas, celem zamieszczenia w kolejnym numerze:  
bdo@opolskie.pl 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/misinicjatywa
https://bazango.opolskie.pl/

