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Bieżące informacje mogą Państwo śledzić na
naszym Facebook`u:
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W BIELSKU-BIAŁEJ

Ważne terminy dla organizacji
pozarządowych
do 30.06
Sprawozdanie organizacji pozarządowej musi być zatwierdzone
uchwałą zarządu walnego zgromadzenia.
do 10.07
Organizacje nie prowadzące działalności gospodarczej przesyłają
elektronicznie sprawozdanie i uchwałę do Urzędu Skarbowego.
do 15.07
Organizacje prowadzące działalność gospodarczą przesyłają
elektronicznie sprawozdanie i uchwałę do KRS.
do 15.07
Organizacje pożytku publicznego umieszczają na stronie BIP
Narodowego Instytutu Wolności sprawozdania merytoryczne
i finansowe.

Otwarty Konkurs Ofert Polityka Społeczna X edycja
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza otwarty
konkurs ofert z zakresu polityki społecznej - X edycja.
Konkurs obejmuje zadanie: "Wypoczynek dzieci
i młodzieży: Organizacja wypoczynku dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji".
Termin składania ofert upływa 25 czerwca 2019 r.
Pełna treść konkursu oraz dodatkowe informacje
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,71575.html

Otwarty Konkurs Ofert Kultura i Sztuka II edycja
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza otwarty
konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki - II edycja.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym,
- wspieranie premierowych programów w zakresie
edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dla
dzieci i młodzieży prowadzących do czynnego a nie
tylko biernego uczestnictwa w kulturze w czasie wolnym
od nauki.
Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2019 r.
Pełna treść konkursu oraz dodatkowe informacje
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,71422.html

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje
Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze
i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz
ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski
i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji
pozarządowych i samorządów.
Cele Konkursu:
-wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację
ekologiczną;
-popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony
środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
-promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny
wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Wnioski należy składać do 28 czerwca 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
http://www.pie.pl/ekolaury.html

Dotacje Fundacji
Charlesa Stewarta Motta

Przypominamy o trwającym ciągłym naborze wniosków
na dofinansowanie działań związanych z ochroną
środowiska, zwalczaniem biedy lub budową
społeczeństwa obywatelskiego.
Minimalna dotacja to 15 tys. dolarów, natomiast
maksymalna wynosi 250 tys. dolarów.
Projekty można składać cały czas, ale na co najmniej
4 miesiące przed rozpoczęciem realizacji działań.
Więcej informacji na stronie internetowej
organizatora:
https://www.mott.org/work/grantseekers/

Program Grantów
Ambasady Stanów
Zjednoczonych
Ambasada Stanów Zjednoczonych przedstawiła program grantów,
skierowany m.in. do polskich organizacji pozarządowych działających
w następujących dziedzinach:
- bezpieczeństwo,
-handel oraz energia,
- przedsiębiorczość, innowacyjność, STEAM,
- zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartosci,
- kultura amerykańska, historia stosunków polsko-amerykańskich oraz
upadek rządów komunistycznych w Polsce,
- wiedza o mediach.
Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/

Program Dotacji
Fundacji Kronenberga

Fundacja Kronenberga wraz z Bankiem City Handlowy
przedstawiają program dotacji dla organizacji
pozarządowych działających w tematyce:
- innowacji w edukacji,
- edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości,
-dziedzictwa kulturowego,
- twórczości artystycznej dzieci i młodzieży,
- priorytetów ochrony zdrowia,
- polityki społecznej
Nabór wniosków trwa do 31.12.2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.ht
m

Konkurs: Podtrzymywanie
tradycji narodowych,
pielęgnowanie polskości

Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ogłasza otwarty konkurs ofert, w którym mogą zostać
dofinansowane projekty realizujące następujące zadania:
- organizacja uroczystości, wydarzeń propagujących
tradycję walki o niepodległość oraz upamiętnienie ofiar
wojny i okresu powojennego.
- upamiętnienie miejsc ważnych historycznie (bitew, walk
zbrojnych) oraz innej działalności niepodległościowej.
Nabór trwa do 6 września 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok
-bie%C5%BC%C4%85cy/1507-otwarty-konkurs-ofert-na2019-rok.html

Program Czuwamy! Pamiętamy!
Fundacja Orlen Dar Serca przyznaje środki na
rewitalizację miejsc pamięci.
Maksymalna kwota dofinansowania to 7 000 zł.

Wnioski przyjmowane są do 1 lipca 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.orlendarserca.pl/PL/Pomoc/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx?
fbclid=IwAR1WuZn00pctySw0ZjXThXWcUL6PdRgfd9GCPnW9vXX14LW4btIDOFK9N
gY

Tu mieszkam,
tu zmieniam
Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana
Paderwskiego ogłasza nabór wniosków do programu
grantowego.
Inicjatywy zgłaszane do programu muszą mieć na celu
podniesienie poziomu życia i funkcjonowania
społeczności lokalnych.Projekty mogą dotyczyć różnych
dziedzin życia, jednak najważniejsze, aby zostały
umiejscowione w przestrzeni publicznej i służyły całej
społeczności.
Termin składania projektów mija 1 lipca 2019 r.
Więcej informacji na stronie internetowej :
https://fundacja.santander.pl/2019/05/24/rusza-kolejnaedycja-konkursu-tu-mieszkam-tu-zmieniam/

Kolejne szkolenie z cyklu:
sprawozdanie finansowe
organizacji pozarządowych
Centrum Organizacji Pozarządowych ma przyjemność
zaprosić na kolejne szkolenie w tematyce sprawozdań
finansowych z działalności organizacji pozarządowych.
Spotkanie jest kontynuacją, a zarazem uzupełnieniem
szkolenia, które zostało zorganizowane 27 marca br.,
również w Centrum Organizacji Pozarządowych.
Ekspert odpowie na Państwa pytania i przedstawi kolejny
etap sprawozdawczości stojący przed organizacjami
pozarządowymi.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Organizacji
Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18,
w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 12:00.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy COP:
tel. (33) 497 07 90, e-mail: cop@um.bielsko.pl
Serdecznie zapraszamy!

Wystawa Projektów
Współfinansowanych z Unii
Europejskiej

Z okazji 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej ma
zaszczyt zaprosić Państwa na Wystawę Projektów
Współfinansowanych z Unii Europejskiej.
Wraz z organizacjami realizującymi Projekty Unijne na terenie
Bielska-Białej i na rzecz jego mieszkańców, zobrazowaliśmy
założenia projektów oraz efekty powstałe w wyniku ich realizacji.
Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od 13 maja
do 12 czerwca 2019 r.
Serdecznie zapraszamy!

Co w COPie piszczało...

13 maja - w siedzibie COP otwarta została wystawa
projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,
realizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe.
Wystawa dostępna jest dla zwiedzających do 13 czerwca.

- 16 maja - odbył się kolejny już dyżur Rady Działalności
Pożytku Publicznego, podczas którego przedstawiciele
organizacji pozarządowych mogli podzielić się swoimi
uwagami na temat funkcjonowania III Sektora w naszym
mieście.

Co w COPie piszczało...

- Oprócz powyższych wydarzeń, w COPie odbywają się
także cykliczne spotkania wielu organizacji
pozarządowych, między innymi oddziału Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz oddziału
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
- W każdy czwartek od godziny 11:00 dyżur pełnią również
przedstawiciele Rady Seniorów.

Bieżące wydarzenia można śledzić na fanpage`u
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej

OFERTA CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Twoja organizacja nie odwiedziła jeszcze
COP? Inni już korzystają z bezpłatnej
oferty!
Organizacja może zyskać:
wsparcie bieżącej działalności - zapytaj doradcę o wszystko, czego
potrzebujesz w codziennej działalności swojego podmiotu
usługi doradcze - spotkaj się z ekspertem, usprawnij działanie
organizacji, rozwiąż problemy
szkolenia - zmotywuj i zainspiruj się do działania, zdobywaj kluczowe
kompetencje. Prześlij nam przykładowy temat szkolenia!
skorzystaj z infrastruktury - zorganizuj spotkanie, wyznacz dyżury
kiedy inni mogą odwiedzić organizację, skorzystaj z infrastruktury
technicznej
uzyskaj pomoc w uruchomieniu działalności
odpłatnej/gospodarczej - pomyśl o uniezależnieniu swojej
organizacji od grantów, dobrze przygotuj się do wejścia na
rynek

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Opatrzności Bożej 18, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/497-07-90
e-mail: cop@um.bielsko.pl
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej
COP czynny jest: pon.-śr. 8:00-16:00, czw. 8:00-19:00, pt. 8:00-15:00

