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

Pierwsze posiedzenie nowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
w Bielsku-Białej
3 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranej
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady ubiegłej kadencji
z Prezydentem Miasta Panem Jarosławem Klimaszewskim.
Podczas posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Bielsku-Białej spośród jej członków zostało wybrane Prezydium Rady
II kadencji w składzie:
Przewodniczący - Pan Tomasz Lorek
I Wiceprzewodniczący - Pan Krzysztof Wiewióra
II Wiceprzewodniczący - Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Kucia
Sekretarz - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
i Przedsiębiorczości Pan Tomasz Szlaga
Serdecznie gratulujemy‼

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku
publicznego.
Z roku na rok coraz więcej organizacji pozarządowych zyskuje status organizacji pożytku
publicznego oraz zwiększają się środki finansowe, jakie podatnicy przekazują na rzecz OPP
- w 2019 r. ponad 14,5 mln osób przekazało na rzecz 8869 fundacji
i stowarzyszeń kwotę przekraczającą 874 mln zł. Z satysfakcją należy także odnotować,
że na konta bielskich organizacji pożytku publicznego, które tak aktywnie działają na rzecz
Mieszkańców naszego miasta, wpłynęła rekordowa kwota - wg informacji Ministerstwa
Finansów, z tytułu 1% za rok 2018 bielskie OPP otrzymały blisko
8,6 mln zł!
Dzięki środkom pozyskanym w ramach 1% lokalne organizacje pozarządowe wspierają
mieszkańców naszego miasta realizując zadania z zakresu działalności pożytku
publicznego, a my możemy samodzielnie zadecydować na jaki cel przeznaczymy setną
cześć naszego podatku. Mamy również możliwość weryfikacji, w jaki sposób środki
pochodzące z 1 % podatku zostały wykorzystane przez daną organizację poprzez
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne umieszczane w bazie
sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Zachęcamy Państwa do pozostawienia 1% podatku w Bielsku-Białej i przekazania go na
rzecz bielskich OPP. Wykaz bielskich organizacji uprawnionych do otrzymania 1% można
znaleźć w >>linku<<.

Budżet Obywatelski Bielska-Białej
na rok 2021

Już w marcu rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na
2021 rok.

Najważniejsze założenia Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok:
- Zwiększono pulę środków, łącznie przewidzianych na Budżet Obywatelski
Bielska-Białej na rok 2021 do 6,6 mln złotych, z czego 5,1 mln
złotych przewidziano na projekty osiedlowe i 1,5 mln zł na projekty
ogólnomiejskie.
- Projekt do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 może zgłosić mieszkaniec
Bielska-Białej. Dla projektu ogólnomiejskiego wymagana jest lista poparcia
z podpisami co najmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej, natomiast dla
projektu osiedlowego nie jest wymagana lista z podpisami
mieszkańców popierających projekt.
- Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty odbywa się
elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza elektronicznego
oraz za pośrednictwem kart do głosowania dostępnych w wyznaczonych
odrębnym zarządzeniem „Punktach głosowania”. Uprawniony do głosowania
mieszkaniec może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden na projekt
ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy, przy czym na projekt osiedlowy
może zagłosować tylko mieszkaniec danego osiedla, którego projekt dotyczy.
Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami Budżetu Obywatelskiego oraz
harmonogramem:
>>>Budżet Obywatelski Bielska-Białej na 2021 rok.

Ważny termin dla NGO
>>> do 31 marca <<<
Organizacje pozarządowe mają ostateczny termin na:
- sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek
wyników/rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
- złożenie drogą elektroniczną deklaracji CIT-8 wraz załącznikami
CIT-8/0 i CIT D do urzędu skarbowego.
CIT-8: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej
straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
to informacja o przychodach i kosztach organizacji w poprzednim
roku podatkowym.

Doradztwo księgowe dla NGO
UWAGA!!!
W związku z pojawiającym się wątpliwościami związanymi
z tworzeniem sprawozdań czy koniecznością wypełniania deklaracji
podatkowych, wszystkie organizacje pozarządowe, które chciałyby
uzyskać pomoc związaną z właściwym wywiązaniem się
z powyższych obowiązków zapraszamy na bezpłatne, indywidualne
konsultacje do siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych
(pl. Opatrzności Bożej 18, tel. 33 / 497 07 90,
e-mail: cop@um.bielsko.pl).

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu
Edukacji - edycja I

Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Upowszechnianie wiedzy o regionie wśród dzieci i młodzieży
szkolnej”.
II. „Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpiecznego uczestnictwa
w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży szkolnej”.
III. „Przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci
i młodzieży szkolnej, kształtowanie właściwych postaw
społecznych”.
Termin składania ofert upływa z dniem:
6 marca 2020 roku o godz. 13:00.
Pełna treść konkursu dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej:
>>>Otwarty Konkurs Ofert z zakresu Edukacji - I edycja<<<

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu
Turystyki i Krajoznawstwa edycja I
Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych”.
II. „Tworzenie nowych szlaków turystycznych, tematycznych lub
edukacyjnych jako atrakcji turystycznych. Konserwacja istniejących
tras rowerowych na terenie miasta”.
Termin składania ofert upływa z dniem:
13 marca 2020 roku o godz. 13:00.
Pełna treść konkursu dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej:
>>>Otwarty Konkurs Ofert z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa
- I edycja<<<

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu
wspierania i upowszechniania
Kultury Fizycznej - edycja II
Konkurs obejmuje następujące zadania:
I. „Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych - rozwój fizyczny
poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia
sportowego”.
II. „Zapewnienie przez specjalistyczne stowarzyszenia, w dziedzinie
sportu i rekreacji, bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne na terenie miasta Bielska-Białej”.
III. „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu
lokalnym i regionalnym, posiadających walory promocyjne dla
miasta Bielska-Białej”.
IV. „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu
krajowym międzynarodowym, posiadających walory promocyjne dla
miasta Bielska-Białej”.
Termin składania ofert upływa z dniem:
13 marca 2020 roku o godz. 13:00.
Pełna treść konkursu dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej:
>>>Otwarty Konkurs Ofert z zakresu wspierania
i upowszechniania Kultury Fizycznej - II edycja<<<

Konkurs MON: Polska Pamięta

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na
realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej pn. Polska Pamięta".
Projekty można zgłaszać w terminie do 10 marca 2020 r.
Szczegóły na stronie internetowej:
>>>Konkurs MON: Polska Pamięta<<<

"Seniorzy w akcji"

"Seniorzy w akcji" - jest to konkurs mający na celu wsparcie osób
60+, które mają ciekawe pomysły na działania społeczne i chcą je
realizować w swoim najbliższym otoczeniu.
W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 60+ lub pary
międzypokoleniowe (osoba 60+ oraz osoba co najmniej 25 lat
młodsza) we współpracy z instytucją czy organizacją pozarządową,
która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację.
Projekty można zgłaszać w terminie do 15 marca 2020 r.
Szczegóły na stronie internetowej:
>>>Seniorzy w akcji<<<

Program "Kultura – Interwencje
2020" - trwa nabór wniosków
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach programu "Kultura – Interwencje 2020".
Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania
tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym,
lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa
historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów
upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność
kultury w życiu społecznym.
Projekty można zgłaszać w terminie do 16 marca 2020 r.
Szczegóły na stronie internetowej:
>>>Kultura - Interwencje 2020<<<

"NieBezpieczni w sieci"

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy
z Ministerstwem Cyfryzacji ogłasza konkurs "NieBezpieczni
w sieci", w ramach którego wyłoni najlepszy pomysł na
kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą
bezpieczeństwa w Internecie.
Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca 2020 roku.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
>>> Konkurs NieBezpieczni w sieci<<<

Konkurs MON: Wdzięczni
Bohaterom 1920 r.

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs "Wdzięczni
Bohaterom 1920 r." Ma on na celu upamiętnienie 100
rocznicy Bitwy Warszawskiej, propagowanie edukacji
historycznej, upowszechnianie wiedzy o przebiegu Bitwy
Warszawskiej i jej konsekwencjach dla Polski i Europy.
Składane w konkursie projekty mogą mieć charakter
programów i działań patriotyczno-edukacyjnych (wystawy,
konferencje, konkursy historyczne itd.) czy przedsięwzięć
patriotyczno-kulturalnych (pikniki, festyny, koncerty,
inscenizacje itd.)
Zgłoszenia przyjmowane są do 23 marca 2020 roku.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
>>> Konkurs MON: Wdzięczni Bohaterom 1920 r.<<<

Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy: I konkurs dotacyjny na
projekty tematyczne
Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia
Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia
Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na
projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym
w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021.
Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:
• Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne
i działania społeczne: 4 500 000 EUR,
• Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie:
2 985 000 EUR,
• Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie:
2 970 000 EUR.
Terminy składania wniosków:
Wnioski wstępne: od 10 lutego od godz. 15.00 do 31 marca 2020 r.
do godziny 12.00.
Wnioski pełne: od 1 czerwca od godz. 12.00 w południe
do 31 lipca 2020 r. do godziny 12.00.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z dokumentacją
konkursową znajdują się na stronie:
>>>Aktywni Obywatele<<<

Program INTERREG V-A
Republika Czeska - Polska
2014-2020
Trwa XI już edycja Programu INTERREG V-A Republika Czeska Polska 2014-2020, w ramach którego dofinansowywane są
mikroprojekty wpisujące się w tematykę rozwoju potencjału
przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
oraz współpracy instytucji i społeczności.
Organizatorami Programu INTERREG V-A Republika
Czeska - Polska 2014-2020 są Stowarzyszenie „Region Beskidy”
w Bielsku-Białej oraz Region Beskydy we Frýdku-Místku.
Szczegóły dostępne na stronie: http://www.euroregion-beskidy.pl/
Termin składania wniosków do XI edycji programu
upływa z dniem 2 kwietnia 2020 r.

Program Rozwoju Organizacji
Obywatelskich, Priorytet 5 PROO,
edycja 2020
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030
PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020.
W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie
na:
1.) Pomoc doraźną (pokrycie nagłych wydatków organizacji
związanych z jej działalnością statutową).
2.) Życie publiczne (pokrycie kosztów uczestnictwa członków
organizacji w ważnych wydarzeniach z punktu widzenia III
sektora).
3.) Członkostwo (pokrycie kosztów członkostwa w instytucjach
zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze
międzynarodowym).
Nabór wniosków do Programu jest ciągły i trwa do
30 listopada 2020 roku lub do wyczerpania środków.
Więcej informacji na stronie internetowej:
>>>Narodowy Instytut Wolności - PROO<<<

Co w COPie piszczało...

- 13 lutego odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku
Publicznego, podczas którego m.in. obradowano nad zaopiniowaniem
projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:
wprowadzenie zmian w "Programie Rewitalizacji Obszarów
Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020.
przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Bielska-Białej na 2020 r.
ustalenie Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.
Szczegóły dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w zakładce >>> Rada Działalności Pożytku Publicznego<<<
- 19 lutego w siedzibie COP odbyło się szkolenie dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych z zakresu autoprezentacji. Tematyka ta
cieszy się dużą popularnością wśród podmiotów ekonomii społecznej,
dlatego będziemy organizować warsztaty z tej i podobnej tematyki
w przyszłości.
Kontynuujemy comiesięczny "rozkład jazdy"
z organizacjami w COPie:
- każda środa miesiąca - spotkania emerytów koła PZERI
- każdy czwartek miesiąca - dyżury Stowarzyszenia Diabetyków
- trzeci czwartek miesiąca - spotkanie Bielskich Amazonek
- każdy czwartek - dyżury Stowarzyszenia Pozytywne Wsparcie W
Organizacje potrzebujące wsparcia infrastrukturalnego zapraszamy
do kontaktu i rezerwacji sal w Centrum Organizacji Pozarządowych
z siedzibą przy pl. Opatrzności Bożej 18.
tel. 33/497-07-90
e-mail: cop@um.bielsko.pl
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

