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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 

https://bazango.opolskie.pl/
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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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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła ogłosił,  

że nabór ofert w drugiej edycji konkursu EBO, odbędzie się 
między 27 stycznia a 24 lutego br.! 
 

Szczegóły: TUTAJ 
 
oraz na ebo.opolskie.pl  

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
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https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://bip.opolskie.pl/2022/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-ksztalcenia-ustawicznego-mieszkancow-wojewodztwa-opolskiego-poprzez-realizacje-europejskiego-budzetu-obywatelskiego-wspolfina/
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Problemy w trakcie przygotowania oferty w otwartym konkursie 
ofert #EuropejskiBudżetObywatelski?  

 
Zespół EBO z przyjemnością odpowie na wszystkie pytania!  
 
Najbliższe spotkania już 10 i 17 lutego o godz. 17:00! 
 

Zapraszamy przed komputery! 
https://opolskie-pl.zoom.us/j/7525569986... 
 
ID spotkania: 752 556 9986 
Kod dostępu: doradztwo 
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https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
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https://opolskie-pl.zoom.us/j/7525569986?fbclid=IwAR1MjEcxc4uL5Cg9IItsjRCK2g84Xzp8fN8Cbv1m78ZXZ6pfdoc2qBhkMqM
https://opolskie-pl.zoom.us/j/7525569986?fbclid=IwAR1MjEcxc4uL5Cg9IItsjRCK2g84Xzp8fN8Cbv1m78ZXZ6pfdoc2qBhkMqM
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 
Meeting ID: 752 556 9986 

Passcode: doradztwo 

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.facebook.com/ebo.opolskie/photos/a.1206168212848383/2564422067022984
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego  

V. kadencji - powołana! 

  

Za nami część oficjalna, czyli wręczenie aktów powołania, ale i część 

merytoryczna - związana z zaopiniowaniem uchwały Sejmiku Województwa 

Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Onkologii im. 

prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, a także rozpoczęcia konsultacji 

społecznych w sprawie rejonizacji upraw konopi włóknistych i maku.  

 

Przewodniczącym nowej kadencji Rady został Artur Nowak! Podczas 

inauguracji zaakcentował ukierunkowanie prac na wsłuchiwanie się  

w potrzeby organizacji pozarządowych Województwo Opolskie. 

 

Gratulujemy wyboru wszystkim członkom Rady! Życzymy owocnej pracy na 

rzecz opolskiego trzeciego sektora! 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/RDPPWO
https://www.facebook.com/RDPPWO
https://www.facebook.com/RDPPWO
https://www.facebook.com/RDPPWO
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 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił dwa otwarte konkursy 

ofert dedykowane OSP!  
 
Pierwszy - na 150.000 zł, dotyczący realizacji zadań polegających 
m.in. na doposażeniu jednostek. 
Drugi - na 100.000 zł, związany z realizacją działań wspierających 
ochronę życia, zdrowia i mienia mieszkańców (w tym na zawody 

sportowo-pożarnicze). 
 
Łączna kwota wsparcia: 250.000 zł. 
 

Oferty można składać do 8 marca 2022 r. 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
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https://bip.opolskie.pl/2022/02/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresiewsparcia-dzialan-na-rzecz-zapewnienia-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-mieszkancom-wojewodztwa-w-2022-roku-skierowany-do-organiza-2/
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https://bip.opolskie.pl/2022/02/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresiewsparcia-dzialan-na-rzecz-zapewnienia-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-mieszkancom-wojewodztwa-w-2022-roku-skierowany-do-organiza/


opolskie.pl Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego 

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Opolskiego,  
do 8 marca można składać oferty w kolejnej edycji 
Waszego ulubionego otwartego konkursu ofert! 

 

Wspólnie z Urzędem Marszłakowskim Województwa 
Opolskiego zrealizujcie zadania zwiększające potencjał 
Waszych organizacji pozarządowych - poprzez m.in. ich 
doposażenie. 
 

Szczegóły: TUTAJ 
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 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, 
działające na obszarach wiejskich - starają się o wsparcie 
instytucjonalne i infrastrukturalne w Departamencie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego!  
 
Na ten cel Zarząd Województwa Opolskiego przeznaczył 
200.000 zł. Łącznie zatem na realizację zadań wzmacniających 
potencjał opolskiego trzeciego sektora, polegających m.in. na 

doposażeniu organizacji zostało przeznaczone 400.000 zł. 
 
Szczegóły: TUTAJ 

http://www.opolskie.pl/
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 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym 

konsultacjom (przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym) z terenu województwa 
opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego  
w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz 
rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego. 

 

Termin przeprowadzenia konsultacji: 9 luty – 23 luty 2022 r. 
 
Szczegóły: FORMULARZ KONSULTACJI 

http://www.opolskie.pl/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
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https://bip.opolskie.pl/2022/02/ogloszenie-dotyczace-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-okreslenia-ogolnej-powierzchni-przeznaczonej-pod-uprawy-maku-i-konopi-wloknistych-oraz-rejonizacji-tych-upraw/


opolskie.pl 

17:30 

 
Trwa nabór na dwa typy zadań: 
1. prowadzenie monitoringów lub inwentaryzacji przyrodniczych 
(pula środków 60 000,00 zł. Maksymalna kwota na zadanie do 
20 000,00 zł. 
Więcej informacji na: https://opolskie.engo.org.pl/konkursy/299 
2. odtwarzanie siedlisk przyrodniczych i tworzenie siedlisk 
zastępczych (pula środków 10 000,00 zł.) 

Więcej informacji na: https://opolskie.engo.org.pl/konkursy/298 
  
  
Termin złożenia oferty (elektronicznego wniosku): 17 lutego  

 Departament Ochrony Środowiska 

Departament Ochrony Środowiska 

http://www.opolskie.pl/
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https://opolskie.engo.org.pl/konkursy/299
https://opolskie.engo.org.pl/konkursy/298
https://www.facebook.com/ebo.opolskie
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 Departament Ochrony Środowiska 

 
Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
mających na celu wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie 
województwa, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, w tym 

dla dzieci i młodzieży, związanych z praktycznym rozpoznawaniem 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk oraz budową schronień 
zastępczych dla zwierząt w 2022 roku. 
     
Termin złożenia oferty (elektronicznego wniosku): 8 marca  

Szczegóły: TUTAJ 
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https://bip.opolskie.pl/2022/02/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-dzialan-na-rzecz-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-na-terenie-wojewodztwa-poprzez-prowad-2/
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 Departament Ochrony Środowiska 

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
mających na celu wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie 

województwa, poprzez prowadzenie szkoleń z wiedzy prawnej,  
w tym dla młodzieży, dotyczącej ochrony przyrody, zagrożeń  
i dostępu do informacji o środowisku .  
   
Termin złożenia oferty (elektronicznego wniosku): 8 marca 
Szczegóły: TUTAJ 
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https://bip.opolskie.pl/2022/02/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-dzialan-na-rzecz-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-na-terenie-wojewodztwa-poprzez-prowad-3/
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 Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu 

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Opolskiego w zakresie wspierania 
działań  i inicjatyw realizowanych we współpracy z zagranicą  
2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych 
uprawnionych podmiotów. 
 

Termin zgłaszania ofert: 25 lutego 

 
Szczegóły: TUTAJ 
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opolskie.pl Marszałkowski Budżet Obywatelski 

 Samorząd Województwa Opolskiego 

KLIKNIJ I ZAGŁOSUJ 

http://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/search/top?q=marsza%C5%82kowski bud%C5%BCet obywatelski
https://www.facebook.com/search/top?q=marsza%C5%82kowski bud%C5%BCet obywatelski
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://www.opolskie.pl/europejski-budzet-obywatelski/
https://glosowanie.opolskie.pl/?fbclid=IwAR1IXQgCBMK2tXG61K_0pRXhGm4_SJb_VxJCZ0bJfwsL2q3FEWf-atdskfE


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 

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

