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

PUP Bielsko-Biała
- nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchomił nabór
wniosków dotyczących następujących form wsparcia
realizowanych w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020":
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców art. 15zzb
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
dla organizacji pozarządowych - art. 15zze
Wnioski można składać do 12.05.2020 r.
Więcej szczegółów na stronie: PUP Bielsko-Biała

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą
wsparcia Urzędu Miejskiego dla NGO
na czas epidemii.
Ulotka dostępna również na stronie: https://bielsko-biala.pl/centrumorganizacji-pozarzadowych

Przydatne informacje dla NGO
W związku z obowiązującym stanem epidemii, w bardzo szybkim tempie
zmieniają się przepisy, pojawiają się nowe możliwości finansowania
również dla organizacji pozarządowych. Poniżej przedstawiamy strony,
które warto śledzić, aby być na bieżąco ze zmianami prawnymi.
www.pozytek.gov.pl/co-organizacje-pozarzadowe-zyskaly-dzieki-tarczy-antykryzysowej/ strona Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, który przedstawił Q&A dla NGO, bieżąco
aktualizowane o kolejne pytania z zakresu Tarczy Antykryzysowej.

www.niw.gov.pl - Narodowy Instytut Wolności - publikuje na swojej stronie informacje o różnego
rodzaju konkursach. Szczególnie zachęcamy do śledzenia NIW w mediach społecznościowych,
gdzie udostępniane są webinaria dla organizacji pozarządowych związane z bieżącymi
problemami.
www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-zzus/2551371 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swojej stronie informacje
o oferowanym wsparciu w ramach tarczy Antykryzysowej.
www.owes.bcp.org.pl - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego również publikuje istotne informacje dla NGO oraz udostępnia na Facebooku webinaria
i szkolenia.
www. bielsko-biala.pl/centrum-organizacji-pozarzadowych - podstrona COP na stronie Urzędu
Miejskiego - publikujemy tam wszystkie najważniejsze informacje dotyczące III sektora.

www.facebook.com/COPBielskoBiala - nasz Facebookowy fanpage - na bieżąco pojawiają się tam
najświeższe wiadomości, które do nas docierają.
www.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/1_BB%20dla%20NGO_koronawirus2_COP.pdf
- pod tym adresem znajdą Państwo ulotkę informacyjna na temat form wsparcia dla NGO
w czasie epidemii oferowanych przez Miasto Bielsko-Biała.

W związku z trwającym stanem epidemii przedłużono termin
składania PIT do końca maja 2020 r. Jest to dodatkowa szansa dla OPP
na pozyskanie darczyńców, którzy jeszcze się nie rozliczyli.
Serdecznie zachęcamy do promowania 1% dla bielskich OPP. Wszelkie
potrzebne materiały znajdą Państwo na naszym Facebooku
w specjalnie utworzonym do tego celu wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/225944361793650/
Zapraszamy również do obejrzenia spotu promującego bielskie OPP.
https://www.youtube.com/watch?v=DMCgSl56BKY

Otwarty Konkurs Ofert - Wkład
Własny - I edycja
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
"Dofinansowanie tzw. wkładu własnego wnoszonego przez organizację
do projektów realizowanych ze środków pochodzących spoza budżetu
Miasta Bielska-Białej”.
Nabór odbywa się w dwóch turach od dnia opublikowania konkursu
do wyczerpania środków w terminach:
- do 1 czerwca 2020 r. godz. 15.30,
- do 15 września 2020 r. godz. 15.30.
Pełna treść konkursu dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/a,74532,ogloszenie-otwartego-konkursuofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-w-2020-r-zzakresu-dz.html

Europejski Korpus Solidarności:
Projekty Solidarności

W ramach Programu możliwe są Projekty Solidarności Działania na rzecz społeczności lokalnej (ang. solidarity projects)
to działania realizowane w kraju zainicjowane, opracowane
i wdrażane samodzielnie przez młodych ludzi przez okres od dwóch
do dwunastu miesięcy. Młodzi ludzie mogą wprowadzić dzięki
realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany
w społeczności lokalnej.
Więcej szczegółów na temat inicjatyw Europejskiego Korpusu
Solidarności dostępnych na stronie: https://eks.org.pl/

Dofinansowanie Polskiej
Fundacji Narodowej
O dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” mogą
ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną.
W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji
pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie), których aktywność i cele działalności
są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji „Polskiej
Fundacji Narodowej”.
Projekty powinny być związane z tematyką:
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
- rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej
przedsiębiorczości;
- wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa
oraz sportu i ochrony zdrowia;
- wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki,
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania
i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
- wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii
i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
Szczegóły na stronie: https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/

Fundacja Orlen Czuwamy! Pamiętamy!
Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do trzeciej edycji
programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!
Do 18 maja 2020 roku organizacje pozarządowe i instytucje
samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski
o dofinansowanie rewitalizacji bądź stworzenia Miejsca
Pamięci. Budżet programu to 190 tys. złotych.
Szczegóły na stronie:
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwam
y-pamietamy.aspx

Civic Europe Idea Challenge nowy program grantowy

Civic Europe Idea Challenge jest inkubatorem idei. Program
grantowy jest realizowany w kilkunastu krajach europejskich.
Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać projekty skupiające się na:
- budowaniu dialogu pomiędzy ludźmi, mimo dzielących ich różnic,
- wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i tolerancji,
- będą realizowane w miejscach, gdzie na co dzień brakuje inicjatyw
społecznych.
Projekty można składać za pomocą strony internetowej:
https://civic-europe.eu/idea-challenge/selection-criteria/
do 27 maja 2020 r.

PROO - Priorytet 5
- Przypomnienie
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO –
Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020.
Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
- pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji,
powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji
i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania
organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
- pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji
w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim,
ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu
widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której
działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
- pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach
zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze
międzynarodowym istotnych zarówno z punktu widzenia sektora
pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana
organizacja – CZŁONKOSTWO.
Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn.
wnioski można składać do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania
środków przewidzianych na realizację Konkursu.
Szczegóły na stronie: https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-5proo-edycja-2020/

Ankieta PFRON

W związku z ograniczeniami w poruszaniu się i w dostępie
do sklepów, wynikającymi ze stanu epidemii ogłoszonego
w Polsce, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeprowadza ogólnopolskie badanie
pt. „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się
w artykuły pierwszej potrzeby w czasie epidemii”.
Zachęcamy do udziału w ankiecie Państwa podopiecznych
oraz osoby, z którymi Państwo współpracujecie.
Ankieta dostępna jest do 8 maja pod adresem:
https://ankiety.pfron.org.pl/limesurvey/index.php/742231?
lang=pl&fbclid=IwAR0mMI-1JPtZOS6b-Z9RT8KJVb2766AaqECyiakAE2fvLc15ZOjyV4uBHc

Nabór do Powiatowej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W związku z rezygnacją jednego z członków Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej
przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej, podjęta została
procedura powołania nowego członka Rady.
Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe
działające na terenie Miasta Bielska-Białej, realizujące
zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wydział Polityki Społecznej
pl. Ratuszowy 1
lub na adres e-mail: politykaspol@bielsko-biala.pl
w terminie do 15 maja 2020 r.
Pełne ogłoszenie o naborze znajdą Państwo w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego:
http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/3332/

Porady prawne i księgowe

Przypominamy, że do Państwa dyspozycji pozostają nasi
specjaliści z zakresu księgowości i prawa.
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z bezpłatnej porady naszych
ekspertów, zapraszamy do kontaktu: 33/ 497-07-90 lub
e-mail: cop@um.bielsko.pl
W razie zaistnienia pilnej konieczności będzie możliwość
osobistego spotkania z doradcą księgowym lub prawnym
w siedzibie COP przy zachowaniu niezbędnych środków
ostrożności.

Co w COPie piszczało...

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 05.05.2020 r.
Centrum Organizacji Pozarządowych ponownie otwiera się
dla Państwa.
Ponieważ priorytetem jest dla nas zachowanie wszelkich
zasad bezpieczeństwa przy wejściu będą znajdować się
dozowniki z płynem dezynfekującym oraz maseczki. Dla
bezpieczeństwa siebie i innych prosimy o zdezynfekowanie
rąk.
Organizacje mogą skorzystać z pomieszczeń biurowych,
w ograniczonym zakresie, pamiętając o wszystkich
obostrzeniach:
1. W biurze może znajdować się wyłącznie jeden
przedstawiciel organizacji (w przypadku korzystania z sal
konferencyjnych max. 2 osoby).
2. W dalszym ciągu obowiązuje całkowity zakaz
organizowania spotkań, warsztatów, zebrań i gromadzenia
się powyżej dwóch osób.
3. Obowiązuje nakaz zachowania odległości 2 m od innych
osób.
4. Każda osoba przemieszczająca się po budynku
zobowiązana jest do noszenia maseczki (zakrywania nosa i
ust).
5. Organizacja chcąca skorzystać z pomieszczenia biurowego
zobowiązana jest każdorazowo potwierdzić rezerwację
telefonicznie pod nr 33/497-07-90.
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 i Przedsiębiorczości 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

