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Tarcza Antykryzysowa 4.0 pożyczka z PUP

PUP Bielsko-Biała - kolejny nabór wniosków
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,
iż od dnia 30.06.2020 r. uruchamia kolejne nabory
wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej.
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Bieżące informacje mogą Państwo śledzić na naszym Facebook`u:
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W BIELSKU-BIAŁEJ

Tarcza Antykryzysowa 4.0 pożyczka z PUP

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła możliwość uzyskania
pożyczki do 5 tys. zł z Urzędu Pracy także dla organizacji
pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Pożyczka powinna zostać przeznaczona na pokrycie bieżącej
działalności statutowej.
Pożyczka będzie automatycznie umorzona, jeśli działalność
statutowa organizacji będzie prowadzona przez 3 miesiące od
dnia wypłaty pożyczki.

Szczegóły na stronie:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDo
kumentow?dest=TARCZA

PUP Bielsko-Biała
- kolejny nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż od dnia
30.06.2020 r. uruchamia kolejne nabory 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
-Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników
kościelnej osoby prawnej – art. 15zze2
Wnioski można składać od dnia ogłoszenia naboru, tj.:
od 30.06.2020 r.

Więcej szczegółów na stronie: PUP Bielsko-Biała

Otwarty Konkurs Ofert Wkład Własny - nabór 2
„Dofinansowanie tzw. wkładu własnego wnoszonego przez
organizację do projektów realizowanych ze środków
pochodzących spoza budżetu Miasta Bielska-Białej”.
Nabór odbywa się od dnia opublikowania konkursu do
wyczerpania środków w terminie:
- do 15 września 2020 r. godz. 15.30.
Pełna treść konkursu dostępna jest w Biuletynie Informacji
https://bip.um.bielsko.pl/a,74532,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznegow-2020-r-z-zakresu-dz.html

Podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił
otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie
wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Oferty należy przesłać w formie skanu oferty jako plik pdf na adres
email: info@kombatanci.gov.pl lub za pośrednictwem poczty do
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na adres:
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
Termin składania ofert mija 4 września 2020 r.
Więcej informacji na stronie:
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rokbie%C5%BC%C4%85cy/1924-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursuofert-na-2020-rok.html

Nabór wniosków w ramach
Programu INTERREG V-A Republika
Czeska - Polska 2014-2020

Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej w roli
Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM)
we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli
Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący)
w związku z trwającym ciągłym/otwartym naborem wniosków
o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika
Czeska - Polska 2014-2020 przypominają, iż Wnioski
o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać na bieżąco,
wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego
MS2014+ https://mseu.mssf.cz.

Zarządzający Funduszem gwarantuje, iż wnioski, które zostaną
złożone (sfinalizowane w aplikacji MS2014+)w terminie do
24 września 2020 roku będą rozpatrywane na XII posiedzeniu
Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) planowanym na
grudzień 2020 roku.
Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:
- Oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego
i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
- Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

Moja Mała Ojczyzna
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła IV edycję konkursu
grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Celem konkursu jest
aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz
budowania dobra wspólnego w środowisku
lokalnym,zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej,
poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.
Termin składania wniosków:
10.06.2020 -31.07.2020 r. do godz. 13:00

Więcej informacji na stronie:
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej
W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią
koronawirusa Fundacja im. Stefana Batorego oferuje wsparcie
finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania
w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka
i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet
i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności
i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony
praw zwierząt.
Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca
do 30 listopada 2020.Informacja o dofinansowaniu przekazana
zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
Więcej informacji na stronie:
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/

Program "Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnościami"
Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” –
edycja 2020”, skierowany jest do organizacji pozarządowych.
Będzie on finansowany z Funduszu Solidarnościowego.
Asystent osoby niepełnosprawnej to realna pomoc w czynnościach
dnia codziennego, która obejmie dzieci do 16 roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji, oraz osoby niepełnosprawne
posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności. Jest to więc program wspierający osoby, które
mają trudności z mobilnością i komunikacją. Asystenci pomogą
osobom niepełnosprawnym w dojazdach i wyjściu z domu. Zawiozą
do lekarza, na rehabilitację, do urzędu, do kina czy teatru. Pomogą
w zakupach, czy załatwią sprawy urzędowe.
Na program przeznaczono w tym roku 80 mln zł. Organizacje
pozarządowe mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100%
poniesionych kosztów świadczonej usługi.
Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wymiana-doswiadczen-zorganizacjami-dzialajacymi-na-rzecz-osob-z-autyzmem

Program współpracy na rok 2021
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu
uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Programu współpracy Miasta
Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2021 r.”.
Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w przygotowanie
dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania
Miasta z sektorem pozarządowym w Bielsku-Białej w przyszłym
roku.
Prosimy o wnoszenie propozycji w oparciu o treść Programu
współpracy na 2020 r. Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za
pomocą formularza „Propozycje do Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.”, który wraz
z Programem na rok bieżący znajduje się na stronie Urzędu
Miejskiego: https://bielsko-biala.pl/program-wspolpracy-zorganizacjami-pozarzadowymi
Formularz można dostarczyć:
- osobiście do Centrum Organizacji Pozarządowych
(pl. Opatrzności Bożej 18);
- e-mailem na adres: cop@um.bielsko.pl.
Czekamy na Państwa propozycje do dnia 10 lipca br.
Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały
Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy na 2021 r., który
poddany będzie konsultacjom.

Co w COPie piszczało...

W czerwcu z zachowaniem wszelkich koniecznych obostrzeń
sanitarnych ruszyły spotkania dotychczasowych oraz nowych
bywalców COPu:
- spotkania seniorów PZERI - każda środa miesiąca
- spotkania diabetyków - każdy czwartek miesiąca
- spotkania osób niesłyszących i niedosłyszących - każdy
wtorek miesiąca
Mieliśmy również przyjemność gościć w COPie na kilku
warsztatach Stowarzyszenie Panakeja, Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "ADA" oraz Polskie
Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej na
walnym zebraniu.
18 czerwca odbyło się również spotkanie
z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którego
tematyka dotyczyła Strategii Miasta Bielska-Białej na kolejne
lata.

Kontakt w sprawie rezerwacji sal:
Tel.: 33/497-07-90
e-mail: cop@um.bielsko.pl
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego wsparcia.

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

