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Tarcza Antykryzysowa dla organizacji pozarządowych

NUMERZE:
Tarcza Antykryzysowa dla organizacji
pozarządowych
Zostaw 1% w Bielsku-Białej
Otwarty Konkurs Ofert z zakresu
działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój

1 kwietnia weszła w życie tzw. "Tarcza Antykryzysowa"
skierowana do przedsiębiorców, ale również do
organizacji prowadzących działalność gospodarczą,
a także organizacji pożytku publicznego. W niniejszym
numerze przybliżymy nieco zapisy ustawy ważne dla
NGO`sów.

przedsiębiorczości - I edycja
Otwarty Konkurs Ofert z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego - II edycja
Otwarty Konkurs Ofert z zakresu
ratownictwa i ochrony ludności - I edycja
Kultura w sieci
mPotęga - konkurs Fundacji mBanku
Z prawem na TY!
Program Grantowy
"Dzieci Kapitana Nemo"
Dotacje PGNiG
Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation
Pomoc dla seniorów na czas epidemii
Działalność COP w obecnej sytuacji
epidemiologicznej

Szczegóły w dalszej części Newslettera...

Co w COPie piszczało...

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

Tarcza Antykryzysowa dla
organizacji pozarządowych
Art. 31zo Zwolnienie ze składek ZUS - organizacje zatrudniające mniej
niż 10 pracowników są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne,
na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do
dnia 31 maja 2020 r.
Art. 15zze Dofinansowanie wynagrodzeń - Organizacje, którym z powodu
koronawirusa łączne przychody z działalności statutowej spadły o min.
30% mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.
Dofinansowanie przyznaje starosta na podstawie umowy z organizacją na
okres trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Art.15zzl Zmiana terminu i zasad rozliczania zadania publicznego W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ
administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego
organizacjom pozarządowym jest uprawniony do przedłużenia terminu na
złożenie sprawozdania z tego zadania, a także do uznania za uzasadnione
wydatków poniesionych na sfinansowanie działań, które zostały odwołane
w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Art. 15zzmZlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym Do czasu odwołania stanu epidemii organy administracji publicznej mogą
zlecać organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym, spółkom
non-profit oraz innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania
publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego
konkursu ofert.

Tarcza Antykryzysowa dla
organizacji pozarządowych

Art. 15zzd Niskooprocentowana pożyczka - Organizacje zatrudniające
mniej niż 10 osób mogą skorzystać z udzielanej przez starostę pożyczki
z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów bieżącej działalności. W tym
przypadku nie ma konieczności udowadniania, że organizacja ma
problemy finansowe związane z koronawirusem.
Art. 15g Dofinansowanie wynagrodzeń - Organizacje pozarządowe
prowadzące działalność gospodarczą, u których w wyniku postoju
spowodowanego koronawirusem wystąpił spadek obrotów o minimum 15%
mogą ubiegać się o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy –
dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem
ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Art. 15zzj Zmiana terminu rozliczania podatku od osób fizycznych Deklaracje PIT mogą być składane do 31 maja. Jednak przygotowany dla
osób fizycznych e-pit zostaje automatycznie zatwierdzony, jeśli nie
wprowadzono w nim zmian z dniem 30 kwietnia 2020r.
Poradnik dla organizacji z zakresu tarczy antykryzysowej dostępny jest
również na naszej stronie: https://bielsko-biala.pl/centrum-organizacjipozarzadowych

W związku z przedłużonym terminem na składanie deklaracji PIT,
zachęcamy wszystkie organizacje pożytku publicznego do wzmożonej
aktywności w zakresie 1%. Jest to w tej chwili szczególnie ważne,
ponieważ e-pity podatników, którzy nie wprowadzą zmian w swojej
deklaracji mimo przedłużonego terminu jej składania, zostaną
automatycznie zatwierdzone w dniu 30 kwietnia 2020 r. Dlatego wiele
osób może zapomnieć o możliwości przekazania 1% lub też nie
wskazać go w formularzu. Zachęcamy Państwa do korzystania
z naszych materiałów promocyjnych, które dostępne są na naszym
Facebooku.
Zapraszamy również do obejrzenia spotu promującego bielskie OPP.
https://www.youtube.com/watch?v=DMCgSl56BKY

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu
działalności wspomagającej
rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości - I edycja
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Organizacja festiwalu informatyki promującego lokalny sektor ICT
oraz zawód informatyka".

Termin składania ofert upływa z dniem:
20 kwietnia 2020 roku o godz. 15:30.
Pełna treść konkursu dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej:
>>>Otwarty Konkurs Ofert z zakresu działalności wspomagającej
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości I edycja<<<

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego
- II edycja
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta poprzez tworzenie nowych
przedsięwzięć i wydarzeń”.
Termin składania ofert upływa z dniem:
24 kwietnia 2020 roku o godz. 13:00.
Pełna treść konkursu dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej:
>>>Otwarty Konkurs Ofert z zakresu Kultury i Sztuki II edycja<<<

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu
ratownictwa i ochrony ludności I edycja
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".
Termin składania ofert upływa z dniem:
30 kwietnia 2020 roku o godz. 18:00.
Pełna treść konkursu dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej:
>>>Otwarty Konkurs Ofert z zakresu ratownictwa i ochrony
ludności - I edycja<<<

Kultura w sieci

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do
programu Kultura w sieci. Program jest elementem tarczy
antykryzysowej w kulturze i wsparciem sektora kultury
w związku z utrudnieniami w działalności kulturalnej
wynikającymi z sytuacji epidemii.
Wysokość dofinansowania wynosi od 5 do 150 tys. zł.
Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2020 r.
Więcej szczegółów na stronie internetowej:
>>>Narodowe Centrum Kultury<<<

mPotęga - konkurs Fundacji
mBanku
Nadchodzi mPotęga - matematyczna rewolucja - czekają
granty na projekty edukacyjne w VII edycji programu.
Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć po
raz siódmy wesprze niestandardowe sposoby nauczania
matematyki. Dzięki programowi mPotega już ponad 1 mln
uczniów miało szansę wziąć udział w nietypowych zajęciach
z matematyki. W rozpoczętej właśnie kolejnej edycji można
ubiegać się o granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Nabór
wniosków trwa do 11 maja.Więcej informacji dostępnych jest
na stronie www.mPotega.pl.

Z prawem na TY!

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych
MOST zaprasza do udziału w projekcie pn. "Z prawem na
TY!". Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu
kompetencji eksperckich przedstawicieli i przedstawicielek
organizacji pozarządowych działających na terenie
województwa śląskiego i okolicznych gmin z zakresu
stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
pracy, prawa gospodarczego, ekonomii i analizy finansowej.
Z uwagi na aktualną sytuację szkolenia odbywają się
w sieci.

Więcej informacji dostępnych na stronie:
>> Most Katowice<<

Program Grantowy
"Dzieci Kapitana Nemo"

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła nabór wniosków
w programie grantowym „Dzieci Kapitana Nemo”. Celem programu
jest przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia
czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły
postrzeganie świata. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży od
12 do 18 lat.
Projekty można zgłaszać w terminie do 15 maja 2020 r.
Szczegóły na stronie internetowej:
>>>Dzieci Kapitana Nemo<<<

Dotacje PGNiG

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje
darowizny lub dotacje:
1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
2) organizacjom pozarządowym,
3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne
i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim
podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea,
biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby
sportowe.
Wnioski można zgłaszać w terminie do 31 grudnia 2020 r.
Szczegóły na stronie internetowej:
>>>Dotacje PGNiG<<<

Konkurs Grantowy
Kulczyk Foundation

8. edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation realizowana
jest na nowych zasadach - wsparcie finansowe mogą uzyskać
inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty,
których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt
dyskryminowanych ze względu na płeć.
Organizując kolejną edycję Konkursu Grantowego, Kulczyk
Foundation chce wesprzeć te inicjatywy społeczne, które realizują
projekty na rzecz kobiet zmagających się z problemem
dyskryminacji ze względu na płeć w życiu społecznym
i politycznym. Celem premiowanych przez fundację działań ma być
budowa rzeczywistości, w której bycie kobietą nie jest barierą w
dostępie do zawodu, możliwości rozwoju i realizacji swoich pasji.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2020 roku.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
>>> Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation<<<

Działalność COP w obecnej sytuacji
epidemiologicznej

Szanowni Państwo,
mimo ograniczeń w działalności Urzędu Miejskiego, chcieliśmy Państwa
zapewnić, że pracujemy normalnie. Dlatego jeżeli mają Państwo pytania,
wątpliwości, czy tematy możliwe do załatwienia drogą telefoniczną lub
mailową serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.
Jesteśmy dostępni pod nr tel.: 33/497 07 90
oraz e-mailem: cop@um.bielsko.pl
Niezmiennie zachęcamy do śledzenia naszego profilu Facebookowego, gdzie
na bieżąco publikujemy informacje o możliwym wsparciu dla organizacji
pozarządowych oraz o różnego rodzaju konkursach.
Jeśli mają Państwo informacje, którymi chcą Państwo podzielić się z innymi
przedstawicielami sektora pozarządowego lub wiadomości o oddolnych
inicjatywach pomocowych związanych z epidemią, również zapraszamy do
kontaktu z nami drogą mailową lub telefoniczną.
Mamy nadzieję, że już w niedługim czasie funkcjonowanie całego Urzędu
oraz nas wszystkich powróci do upragnionej normy.

Wszystko będzie dobrze! :)

Co w COPie piszczało...

Plany na marzec w COPie były ambitne...
Jednak ze względu na obecnie panującą epidemię wiele
z naszych wydarzeń, spotkań, szkoleń musieliśmy odwołać.
Zawieszone zostały także cykliczne dyżury organizacji
pozarządowych odbywające się w COPie.
Mamy nadzieję, że już niedługo powrócimy do normalnego
funkcjonowania i będziemy mogli zrealizować plany, które na
ten moment musieliśmy zawiesić.
Mimo tych niesprzyjających okoliczności chcielibyśmy
złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy - zdrowych,
pogodnych świątecznych dni, pełnych wiary, nadziei
i miłości...
~Pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych oraz
Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.~

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

