
newsletter NGO #3 

bazango.opolskie.pl                      bdo@opolskie.pl 

 

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


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 

https://bazango.opolskie.pl/
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
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


na wykonanie ze środków PFRON przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 
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Otwarty konkurs ofert - ROPS 

Na realizację zadań publicznych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w ramach ogłaszanego konkursu w 2021 roku 

przeznacza się kwotę do  1 383 582,00 zł.    

Szczegóły 
Nabór ofert trwa do dnia 18 maja 

http://www.opolskie.pl/
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http://rops-opole.pl/?page_id=1773
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na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu 

Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego 

organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem realizacji działań na rzecz zapewnienia 

porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
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Otwarty konkurs ofert - BDO 

Szczegóły 
Nabór ofert trwa do dnia 21 maja 

Na realizację zadań przeznacza się 200.000 zł 
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https://bip.opolskie.pl/2021/04/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2021-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-6/


na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 roku na 

finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których 

organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł 

zewnętrznych. 
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Otwarty konkurs ofert - BDO 

Na realizację zadań przeznacza się 200.000 zł Szczegóły 
Nabór ofert trwa do dnia 21 maja 
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https://bip.opolskie.pl/2021/04/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-2021-roku-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-wkladow-wlasnych-do-projektow-w-ramach-ktorych-organizacje-pozarz/
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• 14.06.2021 r. w godz. 15:00-16:00 

   
Link: https://opolskiepl.zoom.us/.../7525569986pwd... 
Meeting ID: 752 556 9986 

Passcode: doradztwo 
 
Obowiązuje waiting room 

Doradztwo NGO 

http://www.opolskie.pl/
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https://opolskiepl.zoom.us/j/7525569986pwd=Z1VKNUpycGJrM3N4MEkxQWFwM1Bidz09?fbclid=IwAR0w_Npg85DHGLy-BZidrtzyUWk1syXOwxM_O2bh3UC1HrKyqTYXT0uk19M
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Tu nas znajdziesz! 
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