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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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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

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.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/


opolskie.pl Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

W Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu 

Województwo Opolskie ukazał się ramowy 

harmonogram ogłaszania otwartych konkursów 

ofert w Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego na 2022 r.!  

 

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.facebook.com/opolskie/?__cft__[0]=AZXpJnKDL9FeZk9eoo5PiAfQABYvtXW4vAW8Ddlc2-PPmo07tx_urpRLDSkGb7iuPW-vGpxGR-kUkXWmU3oMjR5GhQFw0JQUkUxSpF6FkRBGzxzU9atWcwc0CrZb1qgjqs49k94oD7E1d5_gxUjAyge8bn-vhBlxtnXuZh3q0_RubeShwQarykQFI30pN8ZNW6s&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/opolskie/?__cft__[0]=AZXpJnKDL9FeZk9eoo5PiAfQABYvtXW4vAW8Ddlc2-PPmo07tx_urpRLDSkGb7iuPW-vGpxGR-kUkXWmU3oMjR5GhQFw0JQUkUxSpF6FkRBGzxzU9atWcwc0CrZb1qgjqs49k94oD7E1d5_gxUjAyge8bn-vhBlxtnXuZh3q0_RubeShwQarykQFI30pN8ZNW6s&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/opolskie/?__cft__[0]=AZXpJnKDL9FeZk9eoo5PiAfQABYvtXW4vAW8Ddlc2-PPmo07tx_urpRLDSkGb7iuPW-vGpxGR-kUkXWmU3oMjR5GhQFw0JQUkUxSpF6FkRBGzxzU9atWcwc0CrZb1qgjqs49k94oD7E1d5_gxUjAyge8bn-vhBlxtnXuZh3q0_RubeShwQarykQFI30pN8ZNW6s&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Marsza%C5%82kowski-Wojew%C3%B3dztwa-Opolskiego-625787964102223/?__cft__[0]=AZXpJnKDL9FeZk9eoo5PiAfQABYvtXW4vAW8Ddlc2-PPmo07tx_urpRLDSkGb7iuPW-vGpxGR-kUkXWmU3oMjR5GhQFw0JQUkUxSpF6FkRBGzxzU9atWcwc0CrZb1qgjqs49k94oD7E1d5_gxUjAyge8bn-vhBlxtnXuZh3q0_RubeShwQarykQFI30pN8ZNW6s&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Marsza%C5%82kowski-Wojew%C3%B3dztwa-Opolskiego-625787964102223/?__cft__[0]=AZXpJnKDL9FeZk9eoo5PiAfQABYvtXW4vAW8Ddlc2-PPmo07tx_urpRLDSkGb7iuPW-vGpxGR-kUkXWmU3oMjR5GhQFw0JQUkUxSpF6FkRBGzxzU9atWcwc0CrZb1qgjqs49k94oD7E1d5_gxUjAyge8bn-vhBlxtnXuZh3q0_RubeShwQarykQFI30pN8ZNW6s&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Marsza%C5%82kowski-Wojew%C3%B3dztwa-Opolskiego-625787964102223/?__cft__[0]=AZXpJnKDL9FeZk9eoo5PiAfQABYvtXW4vAW8Ddlc2-PPmo07tx_urpRLDSkGb7iuPW-vGpxGR-kUkXWmU3oMjR5GhQFw0JQUkUxSpF6FkRBGzxzU9atWcwc0CrZb1qgjqs49k94oD7E1d5_gxUjAyge8bn-vhBlxtnXuZh3q0_RubeShwQarykQFI30pN8ZNW6s&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Marsza%C5%82kowski-Wojew%C3%B3dztwa-Opolskiego-625787964102223/?__cft__[0]=AZXpJnKDL9FeZk9eoo5PiAfQABYvtXW4vAW8Ddlc2-PPmo07tx_urpRLDSkGb7iuPW-vGpxGR-kUkXWmU3oMjR5GhQFw0JQUkUxSpF6FkRBGzxzU9atWcwc0CrZb1qgjqs49k94oD7E1d5_gxUjAyge8bn-vhBlxtnXuZh3q0_RubeShwQarykQFI30pN8ZNW6s&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Marsza%C5%82kowski-Wojew%C3%B3dztwa-Opolskiego-625787964102223/?__cft__[0]=AZXpJnKDL9FeZk9eoo5PiAfQABYvtXW4vAW8Ddlc2-PPmo07tx_urpRLDSkGb7iuPW-vGpxGR-kUkXWmU3oMjR5GhQFw0JQUkUxSpF6FkRBGzxzU9atWcwc0CrZb1qgjqs49k94oD7E1d5_gxUjAyge8bn-vhBlxtnXuZh3q0_RubeShwQarykQFI30pN8ZNW6s&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Marsza%C5%82kowski-Wojew%C3%B3dztwa-Opolskiego-625787964102223/?__cft__[0]=AZXpJnKDL9FeZk9eoo5PiAfQABYvtXW4vAW8Ddlc2-PPmo07tx_urpRLDSkGb7iuPW-vGpxGR-kUkXWmU3oMjR5GhQFw0JQUkUxSpF6FkRBGzxzU9atWcwc0CrZb1qgjqs49k94oD7E1d5_gxUjAyge8bn-vhBlxtnXuZh3q0_RubeShwQarykQFI30pN8ZNW6s&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Marsza%C5%82kowski-Wojew%C3%B3dztwa-Opolskiego-625787964102223/?__cft__[0]=AZXpJnKDL9FeZk9eoo5PiAfQABYvtXW4vAW8Ddlc2-PPmo07tx_urpRLDSkGb7iuPW-vGpxGR-kUkXWmU3oMjR5GhQFw0JQUkUxSpF6FkRBGzxzU9atWcwc0CrZb1qgjqs49k94oD7E1d5_gxUjAyge8bn-vhBlxtnXuZh3q0_RubeShwQarykQFI30pN8ZNW6s&__tn__=kK-R
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/09/Harmonogram-og%C5%82aszania-otwartych-konkurs%C3%B3w-2022.pdf?fbclid=IwAR1l7Im93vnM6oJcmxC8o5d64CYYLuLXFjdxNbsGL4MHqhuTMTQHzzYtQAM
https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/09/Harmonogram-og%C5%82aszania-otwartych-konkurs%C3%B3w-2022.pdf?fbclid=IwAR1l7Im93vnM6oJcmxC8o5d64CYYLuLXFjdxNbsGL4MHqhuTMTQHzzYtQAM


opolskie.pl Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

W Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu 

Województwo Opolskie ukazał się nowy 

regulamin udzielania dotacji w trybie 

pozakonkursowym (tzw. „małych grantów”)  

w Samorządzie Województwa Opolskiego. 

 

Szczegóły: TUTAJ  
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Wsłuchując się w potrzeby organizacji 

pozarządowych województwa 

opolskiego, przed kolejnym sezonem 

składania ofert w otwartych konkursach 

ofert - przygotowaliśmy swoisty 

"samouczek"!  

 

Liczymy, że dzięki temu cały proces 

skutecznego pozyskiwania dotacji, 

będzie nieco łatwiejszy. 
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 
Meeting ID: 752 556 9986 

Passcode: doradztwo 
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 Departament Zdrowia 

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego  

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum 
Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. 
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 Departament Kultury, Sportu i Turystyki 

Bez wsparcia nie ma medali! 
 
Zarząd Województwo Opolskie rozstrzygnął dziś otwarty 

konkurs ofert dot. interdyscyplinarnej współpracy środowisk 
sportowych!  
 
Wsparcie otrzymają: 
- Biuro Obsługi Związków Sportowych; 
 - Sport środowisk wiejskich, reprezentowany przez  

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu 
/ BOZS; 
- Sport Akademicki KU AZS Politechnika Opolska; 
- Rozgrywki szkolne Szkolny Związek Sportowy "Opolskie". 
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 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

17:30 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które 
będą realizowane w 2022.  
 Samorząd Województwa Opolskiego jako Jednostka Regionalna  KSOW dysponuje limitem w łącznej wysokości 350 000 zł  
na następujące działania: 
nr 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie 
rezultatów działań na rzecz tego rozwoju, 
nr 9 - Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji, 
nr 11 - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, 
młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie, 
nr 13 - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 
 
 Nabór wniosków będzie trwał od 14 do 28 lutego 2022r. 
Dokumentacja konkursowa zamieszczona jest na stronie https://opolskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-6-2022-dla-partnerow-ksow-zostal-
ogloszony 
 
 Jednocześnie w dniu 26.01.2022r. (środa) godzina 10:00. organizowane jest szkolenie w formie online dla partnerów KSOW 
dotyczące zasad składania wniosku o przyznanie pomocy. Zainteresowanych prosimy o rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego na 
stronie: https://opolskie.ksow.pl/konkurs6#c3500.  Link do szkolenia zostanie przesłany w dalszej korespondencji. 
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 Samorząd Województwa Opolskiego 

Jak co roku, zarząd województwa  
i przewodniczący sejmiku zagrają w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy! 
 
Tym razem wśród fantów, przekazanych na 
licytacje, znalazły się m.in. regionalne gadżety, 
tradycyjne przysmaki oraz… popołudnie na 
polu golfowym. 
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 Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Niedawno rozpoczęła się VII. kadencja 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

działająca na szczeblu krajowym.   

 

Stronę pozarządową reprezentuje w niej 27 

osób. Zadano im trzy takie same pytania.  

 

Odpowiedzi: TUTAJ 
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opolskie.pl / bazango.opolskie.pl 

Tu nas znajdziesz! 

Masz inicjatywę skierowaną do innych NGO? 
Napisz do nas, celem zamieszczenia w kolejnym numerze:  
bdo@opolskie.pl 
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