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1% dla bielskich OPP

Otwarte konkursy ofert ogłoszone przez
Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Sprawozdawczość NGO
Otwarty Konkurs Ofert - działalność
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych - I edycja
Otwarty Konkurs Ofert - działalność

1.) Konkurs z zakresu działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - I edycja
(promocja przekazywania 1% podatku)

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych - II edycja
Otwarty Konkurs Ofert - kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -

2.) Konkurs z zakresu działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - II edycja
(prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej)

I edycja
Ruszają nabory wniosków w ramach PROO!

3.) Konkurs z zakresu kultury i sztuki - I edycja

Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych
II nabór
Program INTERREG V-A Republika Czeska –
Polska 2014-2020
Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego
Łukasiewicza
Dotacje Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie
Dobroczyńca roku 2020
Platforma Zrozumienia
Konsultacje projektu uchwały dot. Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Konsultacje projektu uchwały dot. zwrotu części
opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
Co w COPie piszczało...

Szczegóły w dalszej części Newslettera...

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

1% dla bielskich OPP

W związku ze zbliżającymi się rozliczeniami
podatkowymi, jak co roku zachęcamy do przekazywania
swojego 1% podatku dla bielskich organizacji pożytku
publicznego.
Pełna lista bielskich OPP znajduje się w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,77103,organizacje-pozytkupublicznego-dzialajace-na-terenie-miasta-bielsko-bialauprawnione-do-otrzymania-.html

Sprawozdawczość NGO

W ubiegłym roku w związku z panującą epidemią terminy
składania sprawozdań finansowych i CIT-8 zostały
wydłużone.
Dotychczas sporym utrudnieniem dla wielu organizacji
było składanie elektronicznych podpisów przez
wszystkich uprawnionych członków pod sprawozdaniem
finansowym. W obecnym roku planowane jest
uproszczenie tej procedury. Wymagany będzie jeden podpis
elektroniczny, a pozostali członkowie zarządu będą mogli
złożyć tylko oświadczenia, że sprawozdanie finansowe
spełnia wymagania przewidziane w ustawie.
Powyższe zmiany są jeszcze na etapie projektu
nowelizacji ustawy i niestety nie wiadomo, kiedy wejdą
one w życie.
Sprawa terminów składania oraz sposobów podpisywania
sprawozdań jest monitorowana przez portal ngo.pl, który
wystosował zapytanie do Ministerstwa Finansów
i Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
Więcej na ten temat znajdą Państwo na stronie:
https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdania-finansoweprzepisy-znow-na-ostatnia-chwile-co-z-terminamisprawozdan-i-cit-8

Otwarty Konkurs Ofert działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych
- I edycja
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Przeprowadzenie kampanii promocyjnej wśród
mieszkańców Bielska-Białej w zakresie przekazywania 1%
podatku dochodowego na rzecz bielskich organizacji
pożytku publicznego”.
Termin składania ofert: 12 lutego 2021 r. godz. 13:00

Pełna treść konkursu dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,77153,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w2021-r-z-zakresu-dzialalnosc.html
Oferty mogą Państwo przygotować za pośrednictwem
generatora eNGO:
https://bielskobiala.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Otwarty Konkurs Ofert działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych
- II edycja
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej”.
Termin składania ofert: 12 lutego 2021 r. godz. 13:00

Pełna treść konkursu dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,77156,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w2021-r-z-zakresu-dzialalnosc.html
Oferty mogą Państwo przygotować za pośrednictwem
generatora eNGO:
https://bielskobiala.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Otwarty Konkurs Ofert - kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego - I edycja
Konkurs obejmuje następujące zadanie:
„Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”.
Termin składania ofert: 15 lutego 2021 r. godz. 15:30

Pełna treść konkursu dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,77149,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w2021-r-z-zakresu-kultury-szt.html
Oferty mogą Państwo przygotować za pośrednictwem
generatora eNGO:
https://bielskobiala.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Ruszają nabory wniosków
w ramach PROO!
W ramach konkursów organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
PROO 1a: realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie
instytucjonalne.
PROO 2a: działania obejmujące kompleksowe przygotowanie
Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego.
PROO 3: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu
oraz realizacji działań statutowych przez organizacje strażnicze
i lokalne media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni
dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych,
monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu
troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są
decyzje lub stanowione jest prawo.
PROO 4: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu
think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analitycznobadawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących
na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie
ogólnopolskim, jak i regionalnym).
Nabór wniosków w ramach konkursów prowadzony będzie
w okresie:
PROO 1a – wnioski wstępne – nabór od 1 lutego 2021 r. od godziny
14.00 do 22 lutego 2021 r. do godziny 14.00;
PROO 2a – od 8 lutego 2021 r. od godziny 14.00 do 8 marca 2021 r. do
godziny 14.00;
PROO 3 i 4 – nabór od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. do godziny
14.00.
Szczegóły na stronie internetowej:
https://www.niw.gov.pl/ruszaja-konkursy-w-ramach-proo/

Inkubator Włącznik Innowacji
Społecznych II nabór
Do 18 lutego trwa drugi nabór do Inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych.
Celem udzielania grantu jest opracowanie
innowacyjnego pomysłu oraz przeprowadzenie
procesu testowania innowacyjnego rozwiązania
w temacie włączenia społecznego.
Szczegóły na stronie:
http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualnenabory/

Program INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska
2014-2020
Ogłoszono ciągły/otwarty nabór wniosków
o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
2014-2020.
Dofinansowane będą wszystkie typy mikroprojektów,
w dwóch osiach priorytetowych:
Osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego
i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia;
Osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji
i społeczności.
Termin składania wniosków upływa 18 lutego 2021 r.
Szczegóły na stronie:
http://www.euroregion-beskidy.pl/2020/12/14/xiii-naborpolsko-czeskich-mikroprojektow-do-18-02-2021/

Wsparcie Fundacji PGNiG
im. Ignacego Łukasiewicza
Fundacja przyznaje darowizny lub dotacje
organizacjom społecznym działającym
w dziedzinach:
- kultury jako dziedzictwa narodowego,
- szczególnych osiągnięć w zakresie nauk
podstawowych i technicznych,
- ochrony zabytków przemysłu gazowniczego
i muzeów,
- sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako
narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- ochrony środowiska,
- kultu religijnego,
- dobroczynności,
- oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów
historyczno – patriotycznych, inicjatyw społecznych,
w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej
na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.

Szczegóły na stronie: https://fundacja.pgnig.pl/zlozwniosek-online/

Dotacje Fundacji Kupuj
Odpowiedzialnie

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zaprasza lokalne
organizacje pozarządowe działające na rzecz
młodzieży do składania wniosków na
dofinansowanie projektów mających na celu
uświadomienie młodzieży w UE jak ważna jest
zrównoważona konsumpcja i produkcja żywności.
Szczegóły na stronie internetowej:
https://www.ekonsument.pl/s398_wnioski_o_dotacje
.html

Dobroczyńca roku 2020
8 lutego 2021 r. upływa termin zgłoszeń firm i fundacji
korporacyjnych działających w dziedzinach: Edukacja,
Ekologia, Pomoc społeczna, Rozwój lokalny, Sport
i Zdrowie do konkursu Dobroczyńca Roku.
W tegorocznej edycji została wprowadzona również nowa
kategoria - „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”,
w której koalicje firm, pojedyncze firmy oraz fundacje
korporacyjne mogą samodzielnie zgłaszać swoje działania
w obszarze walki ze skutkami pandemii Covid-19
w 2020 roku.
Kandydatury można przesyłać za pośrednictwem strony:
https://dobroczyncaroku.pl/biezaca-edycja/wniosek

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”
jest Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce.
Fundatorem Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku” jest
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Platforma Zrozumienia

Fundacja Wielogłosu w ramach "Platformy Zrozumienia
dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich" prowadzi
bezpłatne, zdalne wsparcie psychologiczne w formie
indywidualnych konsultacji terapeutycznych, sesji
rodzinnych oraz w formie grup wsparcia.
Wszelkie pytania oraz zapisy przyjmowane są
telefonicznie: 732 728 75 lub mailowo:
platformazrozumienia@wieloglosu.pl.Zadanie jest
finansowane ze środków PFRON.
Szczegóły na stronie:
http://www.wieloglosu.pl/index.php/platformazrozumienia-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-i-ichbliskich/

Konsultacje projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta
Bielska-Białej na 2021 r.
Do 10 lutego 2021 r. trwają konsultacje z organizacjami
pozarządowymi dotyczące projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Bielska-Białej na 2021 r.
Szczegółowe informacje na temat konsultowanego projektu
uchwały znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacjengo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjeciaprogramu-opieki-nad
Zachęcamy do udziału!

Konsultacje społeczne projektu
uchwały w sprawie zwolnienia
i zwrotu części opłaty pobranej od
przedsiębiorców za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży
Do 16 lutego 2021 r. trwają konsultacje z organizacjami
pozarządowymi dotyczące projektu uchwały w sprawie
zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od
przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży.
Szczegółowe informacje na temat konsultowanego projektu
uchwały znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacjengo/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-wsprawie-zwolnienia-i
Zachęcamy do udziału!

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

