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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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Departament Kultury, Sportu i Turystyki 

1 sierpnia rusza termin naboru 

wniosków o przyznanie Nagród 

Marszałka Województwa Opolskiego 

dla Animatorów i Twórców Kultury.  

 

Nabór w/w wniosków zakończy się   

15 września br.  

 

Przedsięwzięcie skierowane jest m.in. 

do organizacji pozarządowych. 

 

Szczegóły w linku: 

www.bit.ly/3i2em2b  

bazango.opolskie.pl  
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

1. Otwarty konkurs 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 – II edycja - przeznaczono 150 000 zł, termin: do 30.07, 

godz. 15:30.  

  

2. Otwarty konkurs 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 - przeznaczono 150 000 zł, termin: 

do 30.07, godz. 15:30. 
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Trwa konkurs dla najlepszej organizacji pozarządowej 

województwa opolskiego “Opolska Niezapominajka 

2020”! 

 

Czekamy na zgłoszenia do 14 sierpnia 2021 r.  
 

Wręczenie statuetek laureatom i wyróżnionym 

odbędzie się podczas kolejnej Gali "Opolszczyzna 

Aktywna Społecznie", która jeszcze w tym roku!  

 

[SZCZEGÓŁY] bit.ly/2Umdb4q  
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Europejski Budżet Obywatelski (EBO) 

Głosowanie 

mieszkańców  

już we wrześniu! 

Dziękujemy  

za zainteresowanie!  

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
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Konkursy ofert - ROPS 

1. Otwarty konkurs ofert pn. „Opolski Dzień Rodziny”. Kwota przeznaczona na konkurs  - 100 000,00 zł.  Oferty 
można składać do dnia 06.08.2021 r. do godz. 15.30. 
2. Otwarty konkurs ofert pn. „V Opolskie Targi Ekonomii Społecznej edycja samorządowa”. Kwota 
przeznaczona na konkurs -125 000,00 zł. Oferty można składać do dnia 06.08.2021 r. do godz. 15.30. 
3. 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:  
http://bip.rops-opole.pl/?cat=15  

http://www.opolskie.pl/
http://rops-opole.pl/
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 Inicjatywy ROPS 

7 sierpnia 2021r.  o godz.  14.00 odbędzie się  
inicjatywa pn. „Piaskownica" - spotkanie dotyczące 

problematyki rodziny i dziecka realizowane w 
ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Opolu  pn. „Bliżej rodziny i dziecka”,  
współfinansowanego z środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  Organizatorem spotkania 

jest Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu, partner 
ROPS w Opolu w projekcie. Miejsce spotkania: boisko 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej, ul. 
Tysiąclecia 16. 

www.rops-opole.pl 

http://www.opolskie.pl/
http://rops-opole.pl/
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 Info OCWIP 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do udziału w Kierunek NOWE FIO 2021. 

 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych działając jako Operator dla województwa 
opolskiego w ramach programu NOWE FIO na lata 2021-2030 priorytet I, finansowanego z krajowych 
środków publicznych pochodzących z budżetu państwa w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO”, 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na działania w roku 2021: 
  
Inicjatywy oddolne - projekty realizowane dowolnej sferze pożytku publicznego, które inicjują 
współpracę   mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, realizowane przez młode organizacje, 
nieformalne grupy obywatelskie, których celem jest umożliwienie zaistnienia małym i nowym 
przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych oraz realizacja wspólnych działań na  rzecz mieszkańców. 

  
Wsparcie młodych organizacji (MOP) - projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji fundacji, 
stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich 
(a także innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie  - Dz. U. z 2021 r. poz. 1038). W ramach tej ścieżki MOP mogą ubiegać się o 
dofinansowanie na: 
-  działania rozwojowe tj. m.in.: zakup sprzętu, szkolenia, przygotowanie planów rozwoju, itp., 
- działania realizowane w dowolnej sferze pożytku publicznego zgodnie z Art. 4. 1. Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim. 
Szczegóły dotyczące konkursy znajdzie na stronie www.ocwip.pl  
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 Info OCWIP 
  
  
  
  
  
  
  

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli młodych organizacji 
pozarządowych (do 5 lat działalności) oraz  społeczników z województwa opolskiego na spotkania 
informacyjno-szkoleniowe dotyczące Konkursu Kierunek NOWE FIO 2021. 
 
Spotkania będą odbywać się  on-line za pomocą platformy ZOOM. 
Podczas szkolenia dowiecie się: 
- jak aplikować o mikrodotację w 2021 roku 
- jakie są zasady realizacji mikrodotacji 
- jak pisać wnioski  - logika projektowa. 
Szkolenia są podzielone na powiaty wg rozkładu: 
29.VII 2021 - godz. 17:00-20:00 - powiat kędzierzyńsko-kozielski 
30.VII - godz. 14:00-17:00  - powiat oleski 
30.VII - godz. 17:30-20:30 - powiat brzeski 
01.VIII - godz.  17:00 - 20:00 - powiat nyski 
02.VIII - godz.14:00-17:00  - miasto Opole, powiat  opolski 
02.VIII - godz.  17:30-20:30 - powiat namysłowski 
03.VIII - godz. 10:00-14:00 - całe województwo opolskie 
03.VIII - godz.  14:00-17:00 - powiat kluczborski 

03.VIII -  godz. 17:30-20:30 - powiat krapkowicki  
04.VIII -  godz. 17:00 - 20:00 - powiat głubczycki  
06.VIII  -  godz.  14:00-17:00 - powiat strzelecki 
06. VIII - godz. 17:30-20:30 - powiat prudnicki 
 
Aby zapisać sie na szkolenie wystarczy przesłać maila z informacją o deklaracji udziału w spotkaniu na 
adres kierunekfio@ocwip.pl NAJPÓZNIEJ NA DZIEŃ PRZED SZKOLENIEM Z DOPISKIEM W MAILU JAKI POWIAT. 
Link na szkolenie zostanie Państwu wysłany rano w dniu szkolenia. W razie pytań – tel. 535446389. 
Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 
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 Info „Opolskiego Trzeciego Sektora” 

Zgłoszenia oraz więcej informacji tutaj: www.tiny.pl/9qq1s 
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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/

