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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 
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W imieniu Zarządu Województwa Opolskiego zapraszamy na spotkanie poświęcone konsultacjom 

społecznym projektu programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2021 r. o godz. 15.00 w Sali Orła Białego (Ostrówek) Urzędu 

Marszałkowskiego w Opolu.  
 

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu programu regionalnego Fundusze 

Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (skrót: FEO 2021-2027), który współfinansowany będzie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus.  

Projekt programu regionalnego FEO 2021-2027 wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest na 

stronie internetowej: https://rpo.opolskie.pl/?p=45737.  

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności w terminie do 2 listopada 2021 r. mailem na adres: 
m.richter@opolskie.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu: 77 54 16 234. 

 

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19 proszę także o podanie wraz 

z potwierdzeniem obecności informacji o posiadaniu lub nieposiadaniu certyfikatu Covid.  

Pozwoli to nam zachować względy bezpieczeństwa i zapewnić dla wszystkich uczestników spotkania 

odpowiednie miejsca na widowni. 

 

Po spotkaniu przewiduje się poczęstunek. 
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Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 

rops-opole.pl  

 W dniu 30.10.2021 r. z dotacji otrzymanej w ramach otwartego 
konkursu ofert, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej: Ludowy Klub Sportowy 
TOR z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim zorganizuje przedsięwzięcie pn. 

„Opolski Dzień Rodziny” - zadanie nr 6 projektu pn. „Bliżej rodziny i 
dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna 

współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane na Stadionie TOR w Dobrzeniu 
Wielkim. 

http://www.opolskie.pl/
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 Poszukiwani kandydaci do komisji konkursowych opiniujących oferty  
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2022 
roku 
 

 Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do 
zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2022 r. Każda z 
uprawnionych  organizacji może zgłosić max 2 swoich przedstawicieli. Imienne 
zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, 
który należy przesłać na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 45-082 Opole, ul. Piastowska 14  
z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych - 2022” w terminie do dnia 30 
października 2021 r. 
  
 Wyboru kandydatów do poszczególnych komisji konkursowych dokona 
Zarząd Województwa Opolskiego z „Listy kandydatów do komisji konkursowych 
opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2022 r.”, 

uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem. 
 
Szczegóły: TUTAJ  
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Pokazaliśmy w Komisji Europejskiej, że jesteśmy województwem, które poradzi sobie z pieniędzmi dla 
organizacji pozarządowych. Dostaliśmy zgodę na przeznaczenie ponad dwóch milionów euro na wsparcie 
 i kształcenie ludzi, pasjonatów, aktywistów w tym, co robią na co dzień. Właśnie rozstrzygnęliśmy 
pierwszą edycję konkursu na takie działania  – mówił marszałek województwa Andrzej Buła na gali 
Opolszczyzna Aktywna Społecznie, podczas której poinformował o wynikach konkursu. 
 
Przypomnijmy – do pierwszego konkursu wpłynęły 33 oferty szkoleń, podnoszących kwalifikacje 
i umiejętności mieszkańców województwa opolskiego. Po ocenach formalnej i merytorycznej do 
głosowania mieszkańców zakwalifikowano 12 z nich. Głosami mieszkańców wybrano do realizacji  10 
ofert (dwie nie uzyskały w głosowaniu wystarczającej liczby głosów). 
 
Dzięki zrealizowanym szkoleniom 910 mieszkańców województwa opolskiego zdobędzie nowe 
kwalifikacje i kompetencje. Łączna wartość tych szkoleń to ponad  2 miliony 210 tysięcy złotych – średnia 
wartość szkolenia na uczestnika wyniesie zatem 2 432 zł. 
  
28 października w Muzeum śląska Opolskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację 
zadań publicznych w I. edycji Europejskiego Budżetu Obywatelskiego! 
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Drogie NGO! Zapamiętajcie te daty!  

 

Macie pytania, wątpliwości lub zawahania?  

 

Skorzystajcie z pomocy naszego eksperta!  

 

Meeting ID: 752 556 9986 

Passcode: doradztwo 

 

Przypominamy, że spotkania mają charakter indywidualny. Logujemy 

się do "poczekalni" na platformie ZOOM, a następnie jesteśmy 

wpuszczani przez eksperta do "pokoju". 
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UCHWAŁĄ Nr XXXV/361/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 

października 2021 r. został przyjęty Program współpracy Samorządu 

Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.  

  

Dokument określający zasady polityki realizowanej przez organ 

administracji publicznej wobec sektora pozarządowego na 2022 

odnajdziecie: 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/2021/10/program-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2022-rok/


opolskie.pl Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

UWAGA 
 

Drogie NGO! Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń 

 

31 października 2021 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu (czyli tzw. ustawa AML), wprowadzająca istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych. 

 

Nowelizacja ustawy rozszerza między innymi katalog podmiotów podlegających wpisowi do rejestru i nakłada na 

beneficjentów rzeczywistych obowiązek przekazania podmiotowi zobowiązanemu do zgłoszenia informacji w CRBR 

wszelkich informacji oraz dokumentów, które są niezbędne do dokonania zgłoszenia, pod rygorem odpowiedzialności 

pieniężnej. 

 

Poznaj wszystkie szczegóły: TUTAJ 
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 Samorząd Województwa Opolskiego 

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa pana Bartosza Skaldawskiego i Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły zapraszamy na 

szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, zorganizowane dla gmin województwa opolskiego. 

  

Szkolenie przydatne będzie dla urzędników gminnych odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne. Zapraszamy 
także przedstawicieli lokalnych  

i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców, aktywistów – wszystkie organizacje i osoby, które zajmują się dziedzictwem 

lokalnym. Zarządzanie dziedzictwem wymaga bowiem współpracy wielu lokalnych podmiotów - dziedzictwo jest obecne w wielu dziedzinach życia gminy.  

Szkolenie jest interdyscyplinarne, prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Pokazujemy, jak je efektywnie wykorzystać w rozwoju lokalnym. 

  

Szkolenie dla zarejestrowanych uczestników odbędzie się online, w trybie modułowym, w dniach 3, 5, 8, 15 i 22 listopada br.  

  

Należy zarejestrować się na każdy dzień szkoleniowy oddzielnie. System rejestruje obecność zapisanych uczestników na szkoleniu w kolejnych dniach, co pozwala 

nam na wydanie certyfikatów uczestnictwa zainteresowanym osobom. 

  

Linki rejestracyjne: 

Dzień 1: https://app.livewebinar.com/390-952-851  

Dzień 2: https://app.livewebinar.com/877-371-144  

Dzień 3: https://app.livewebinar.com/686-749-500  

Dzień 4: https://app.livewebinar.com/653-452-539  

Dzień 5: https://app.livewebinar.com/800-046-063  

  
Szkolenie jest bezpłatne i nie ma limitów liczby zgłoszeń z jednej organizacji. 

  

W razie pytań prosimy o kontakt: Aleksandra Chabiera, e-mail: achabiera@nid.pl 
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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
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