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opolskie.pl bazango.opolskie.pl  

„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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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
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Meeting ID: 752 556 9986 

Passcode: doradztwo 

(tak samo, jak przy konsultacjach) 

 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
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17:30 

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! 
 
W dniu 14.12.2021 r. odbyło się 
szkolenie, w którym wyjaśniliśmy 
wszelkie wątpliwości [ODTWÓRZ] 

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://www.facebook.com/ebo.opolskie/videos/601715887549438
https://www.facebook.com/ebo.opolskie/videos/601715887549438
https://www.facebook.com/ebo.opolskie/videos/244942027728933
https://www.facebook.com/ebo.opolskie/videos/244942027728933
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Za nami ostatnie, XXIII. posiedzenie Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Województwa Opolskiego IV. kadencji, zakończone 

krótką uroczystością dziękczynno-pożegnalną!  

 

Nie za brakło także i merytoryki. Rada pracowała do samego końca: 

zaopiniowała m.in. projekt zmian w regulaminie udzielania dotacji 

przez Samorząd Województwo Opolskie w trybie pozakonkursowym.  

 

Jeszcze raz, w imieniu Pana Marszałka Andrzej Buły, dziękujemy za 

nieoceniony wkład pracy na rzecz opolskiego trzeciego sektora 

wszystkim członkom Rady! 

http://www.opolskie.pl/
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Do 29 grudnia potrwa nabór przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego na terenie Województwo 
Opolskie do składu Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Opolskiego! 
 
Czekamy na Państwa zgłoszenia! 

 
[SZCZEGÓŁY] 

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/2021/12/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-i-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-na-czlonkow-ra/?fbclid=IwAR0JcjFsaMCrHNCtlcPmMwWEaIqdEdF5PKPk7Cm05ELOGmbK9dbF0yZu928
https://bip.opolskie.pl/2021/12/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-i-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-na-czlonkow-ra/?fbclid=IwAR0JcjFsaMCrHNCtlcPmMwWEaIqdEdF5PKPk7Cm05ELOGmbK9dbF0yZu928
https://bip.opolskie.pl/2021/12/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-i-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-na-czlonkow-ra/?fbclid=IwAR0JcjFsaMCrHNCtlcPmMwWEaIqdEdF5PKPk7Cm05ELOGmbK9dbF0yZu928
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 Samorząd Województwa Opolskiego 
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Dziękujemy za ten niełatwy 2021 rok! 
 

Wszelkiej pomyślności w 2022! 
 
~ Zespół Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO 

http://www.opolskie.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
https://bazango.opolskie.pl/

