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W BIELSKU-BIAŁEJ

Wydłużony termin składania
sprawozdań finansowych oraz
CIT-8
Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej ogłosił
wydłużenie terminów na sporządzenie sprawozdania
finansowego oraz złożenie deklaracji CIT-8.
Do 30 czerwca 2021 r. wydłużony zostaje termin
rozliczenia rocznego CIT-8 przez podatników podatku
dochodowego od osób prawnych - rozporządzenie w tej
sprawie podpisał Minister finansów, funduszy i polityki
regionalnej Tadeusz Kościński.
Organizacje mają także przedłużony o 3 miesiące termin
na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2020.
Szczegóły na stronach:
CIT-8
Sprawozdanie Finansowe

Rozstrzygnięcie Otwartych
Konkursów Ofert
Opublikowano rozstrzygnięcia Otwartych Konkursów
Ofert na realizację zadań z zakresu:
Polityki Społecznej - VII edycja
Pełna treść Zarządzenia dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,78036,rozstrzygniecieotwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadanpublicznych-w-2021-r-z-zakresu-polityki.html

Ochrony i promocji zdrowia w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej - II edycja
Pełna treść Zarządzenia dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,78035,rozstrzygniecieotwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadanpublicznych-w-2021-r-z-zakresu-ochrony-.html

Otwarty Konkurs Ofert Polityka Społeczna VIII edycja
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił Otwarty Konkurs
Ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.
z zakresu Polityki Społecznej - VIII edycja.
Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Wypoczynek dzieci i młodzieży: Organizacja
wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji”.
https://bielskobiala.engo.org.pl/konkursy/175
II. „Zorganizowanie wsparcia mieszkańcom BielskaBiałej, w tym w szczególności dla dzieci, młodzieży oraz
rodzin w okresie przedłużającego się stanu kryzysowego
związanego z epidemią COVID-19”.
https://bielskobiala.engo.org.pl/konkursy/176
Nabór ofert trwa do 21 maja 2021 r. do godz.: 13:00.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,78120,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2021r-z-zakresu-polityki-spol.html
Zachęcamy do udziału!

Otwarty Konkurs Ofert ratownictwo i ochrona ludności
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił Otwarty Konkurs
Ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.
z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Bielska-Białej
poprzez zdobycie wiedzy na temat pożarnictwa, ochrony
przeciwpożarowej, podstaw udzielania pierwszej pomocy
medycznej oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieciom
i młodzieży”.
https://bielskobiala.engo.org.pl/konkursy/177
Nabór ofert trwa do 27 maja 2021 r. do godz.: 18:00.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,78206,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w2021-r-z-zakresu-ratownictwa.html

Konkurs grantowy
"Pozytywnie otwarci"

Konkurs "Pozytywnie otwarci" to najstarszy działający
nieprzerwanie polski projekt grantowy skupiony na
edukacji i profilaktyce zakażeń HIV/AIDS.
Organizacje pozarządowe, publiczne placówki ochrony
zdrowia i samorządy mogą składać zgłoszenia mailem na
adres: biuro@pozytywnieotwarci.pl do 30 czerwca br.
Kapituła wybierze najlepsze pomysły, a ich twórcy
dostaną środki na realizację projektów od
Gilead Sciences Poland.
Więcej szczegółów na stronie internetowej:
http://pozytywnieotwarci.pl/index2.html

Festiwal Sektor 3.0

19 maja 2021 r. rusza Festiwal Sektor 3.0 pod hasłem Better
Living. Tegoroczna edycja wydarzenia będzie realizowana
w formie online.

Program spotkania dostępny jest na stronie:
https://sektor3-0.pl/program
Rejestracja do spotkania możliwa jest za pośrednictwem
formularza: https://crm.sektor3-0.pl/sektor/festiwal-2021

Nabór w konkursie PROO priorytet 1b
Zachęcamy do składania wniosków w naborze do
Programu PROO priorytet 1b - wkład własny.
Termin składania projektów upływa
11 maja 2021 r. do godz. 14:00.
Regulamin konkursu i wszystkie niezbędne
informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:
https://www.niw.gov.pl/uwaga-konkurs-proo-1b/?
fbclid=IwAR1iD9hT__K9Mfm4sh3aXjKJezd6O7LBFz
vV-lkMqsLzHCw5naJ9HTkkl-M

Nabór wniosków w ramach PROO
Priorytet 5. - Wsparcie doraźne

W ramach otwartego konkursu 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 zarówno
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
(między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa
w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających
z członkostwa w organizacji) 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, wnioski można
składać do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania
środków przewidzianych na realizację Konkursu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej NIW:
https://www.niw.gov.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-ramach-programurozwoju-organizacji-obywatelskich-na-lata-2018-2030-proo-priorytet-5wsparcie-dorazne-edycja-2021/
Zachęcamy do udziału!

Ekolaury Polskiej Izby Ekologii

Polska Izba Ekologii zachęca do udziału
w ogólnopolskim konkursie, którego celem jest
wyróżnienie podmiotów zaangażowanych w edukację
ekologiczną, popularyzacja działań na rzecz
ochrony środowiska, promowanie nowatorskich
rozwiązań mających wpływ na poprawę stanu
środowiska naturalnego.
Termin przesyłania wniosków upływa
30 czerwca 2021 r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/

Co w COPie piszczało...

28 kwietnia 2021 r. w Centrum Organizacji
Pozarządowych odbyło się posiedzenie Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Spotkanie realizowano było
zarówno w formie tradycyjnej, jak i zdalnej - cześć
członków Rady deklarowała chęć osobistego przybycia
na posiedzenie z zachowaniem reżimu sanitarnego, część
natomiast uczestniczyła za pomocą komunikatora
internetowego. W czasie obrad jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowano Sprawozdanie z Programu współpracy
Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi
na rok 2020.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa
księgowego prowadzonego przez eksperta
z wieloletnim doświadczeniem w III sektorze.
Więcej informacji udzielają pracownicy COP.
Bieżące wydarzenia można śledzić na fanpage`u
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej

Co w COPie piszczało...

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w związku
z epidemią koronawirusa CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH w Bielsku-Białej wprowadziło,
aż do odwołania dodatkowe środki ostrożności.

COP PRZYJMUJE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH ORAZ MIESZKAŃCÓW
ZAINTERESOWANYCH EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ
WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU
TELEFONICZNYM LUB MAILOWYM.
W celu umówienia się na spotkanie prosimy
o kontakt pod nr telefonu 33/4970790, lub 33/4971629;
e-mail: cop@um.bielsko.pl
Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy
i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

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

