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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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https://www.facebook.com/opolskie/videos/922860228519846
https://www.facebook.com/opolskie/videos/922860228519846
http://www.opolskie.pl/
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
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Drogie NGO! Zapamiętajcie tę datę! 

 

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". 

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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Szybciej, sprawniej, łatwiej!  
 
Już jest! Zupełnie nowy, uproszczony, wypracowany we 
współpracy z wszystkimi departamentami Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego prowadzącymi 
otwarte konkursy ofert, z pozytywną opinią Rada 

Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego 
– REGULAMIN! 
Od tego momentu wszystkie otwarte konkursy ofert będą 
opierać się już na nowym regulaminie! 
 
Małe granty (tryb pozakonkursowy) na razie bez zmian. 

 

ZOBACZ CO SIĘ ZMIENIŁO 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
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https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/12/Regulamin-organizacji-otwartych-konkurs%C3%B3w-ofert-za%C5%82%C4%85cznik-do-uchwa%C5%82y-nr-5997.2021.pdf?fbclid=IwAR0mvgkhgnrwrM_jB2HjgwpnGoCBoX_nE6uHY0UIf5FWYoem6HqC-dpovhQ
https://www.facebook.com/ebo.opolskie/videos/601715887549438
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Meeting ID: 752 556 9986 

Passcode: doradztwo 

17:30 

A. Zwarycz 
M. Jodko 

Przedstawiciel  
portalu eGenerator 
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Zmierza ku końcowi cykl szkoleń dla pracowników administracji 

publicznej oraz osób współpracujących  z młodzieżą, realizowany  

w partnerstwie z ekspertami Stowarzyszenia „Europa Iuvenis”,  

w powiatach województwa opolskiego.  

 

W dniu 30.11 byliśmy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, gdzie odbyły 

się warsztaty dedykowane powiatowi brzeskiemu. Na naszej mapie 

celów, pozostał już tylko powiat kędzierzyńsko-kozielski.  

 

Województwo opolskie zyskało świetnie wyszkoloną i wyedukowaną 

kadrę, m.in. pod kątem działań Samorządu Województwa Opolskiego  

Planowanych na rok 2022 w obszarze działań młodzieżowych –  

w znakomitej większości gmin Regopnu! 

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://www.facebook.com/ebo.opolskie/videos/601715887549438
https://www.facebook.com/ebo.opolskie/videos/601715887549438
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UWAGA 
 

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

 

31 października 2021 weszła 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 

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://www.prawo.pl/biznes/zmiany-w-centralnym-rejestrze-beneficjentow-rzeczywistych-nowe,511148.html
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

rops-opole.pl  

 Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w dniu 1 października 2021 r.  rozpoczęło 
realizację projektu edukacyjnego pt: „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla 
pracowników pomocy społecznej”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach 

programu edukacji ekonomicznej. 
 

 SKEF jako organizacja pożytku publicznego, realizująca działalność edukacyjną, doradczą i 
wydawniczą ma przyjemność zaprosić pracowników zajmujących się pomocą społeczną (np.: 
asystentów rodzin, pracowników socjalnych, pomocy społecznej zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej jak np.: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra 

pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego 
poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej a także w organizacjach 
pozarządowych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie z terenu całego kraju) do udziału w 

projekcie pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy 
społecznej”. 
 

zapisy: TUTAJ 

  

http://www.opolskie.pl/
https://rops-opole.pl/?p=2137
https://rops-opole.pl/?p=2223
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Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy przedstawiła swoje 

plany na przyszłość.  

 

Spotkanie z marszałkiem województwa było okazją  

do podsumowań dotychczasowych działań. Dodajmy, że 

Lokalne Grupy Działania w regionie otrzymały na początku 

października do rozdysponowania dla beneficjentów 

dodatkowe 6 milionów euro. 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskie
https://www.facebook.com/opolskie
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/


Fundacja „Kwitnące Talenty” 

 Informacje przekazane z trzeciego sektora: 

5 grudnia od 10:00 do 17:00 odbędzie się III. Festiwal Prezentów w Talentowni, czyli, czyli regionalne rękodzieło, handmade, 

rzemiosło, manufaktury, lokalni twórcy, DIY, zabawki zero waste na świąteczne prezenty. Organizacje pozarządowe, które 

chcą sprzedawać swoje produkty zapraszamy do kontaktu. Więcej informacji o wydarzeniu tutaj: 

https://www.facebook.com/events/1108338563326146 

   

 

Także 5 grudnia odbędzie się Mikołajkowy Bieg Prezentów. Więcej: https://www.facebook.com/events/943469036603906 

  

 

Zapraszamy do grupy Opolski trzeci sektor. Tam m.in. dyskusje na temat kolejnych aktywności, informacje ważne dla opolskich 

organizacji pozarządowych oraz wymiana wiedzy i inspiracji: https://www.facebook.com/groups/707780613048891 

  

https://www.facebook.com/KwitnaceTalenty
https://www.facebook.com/KwitnaceTalenty
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.facebook.com/events/1108338563326146
https://www.facebook.com/events/1108338563326146
https://www.facebook.com/groups/707780613048891
https://www.facebook.com/groups/707780613048891
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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/

