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Bieżące informacje mogą Państwo śledzić na naszym Facebook`u:

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

W BIELSKU-BIAŁEJ

 

Nabory  wniosków og łoszone  przez  NIW-CRSO

Konkurs  d la  k lubów spor towych  Spor towa  Natura

Konsu l tac j e  spo ł eczne  pro j ek tów uchwał  

Nabór  na  s tworzen ie  mie j sc  pracy  w  PS

Akc ja  krwiodaws twa

Plan  wspó łpracy  13  Ś ląsk i e j  Brygady  Obrony

Tery tor ia lne j  z  o rgan izac jami  pozarządowymi  

Konkurs  f i lmowy pn .  „Pokaż  swó j  p ro j ek t ”  -

przed łużen ie  t e rminu !  

Wynik i  o twar t ego  konkursu  o fe r t  w  ramach

Programu Wie lo l e tn i ego  na  rzecz  Osób  S tarszych

„Aktywni+”  na  l a ta  202 1–2025  Edyc ja  2020

Co  w COPie  p i szcza ło . . .

     w  ramach :

     -  Rządowego  Programu-  Fundusz  Młodz i eżowy  

     na  l a ta  2022-2033  

     -  Rządowego  Programu Wsp ieran ia  Rozwo ju  

     Organ izac j i  Poradn iczych  na  la ta  2022–2033 ,  

    i  innymi  par tnerami  spo ł ecznymi  na  rok  2023  r .  

W NAJNOWSZYM 

NUMERZE:

Zapraszamy organizacje pozarządowe 

do udziału w konsultacjach! 

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Centrum-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-w-Bielsku-Bia%C5%82ej-148366718687891/
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Centrum-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-w-Bielsku-Bia%C5%82ej-148366718687891/


Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy 

 na lata 2022-2033 - nabór ofert

 

 

2

Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach:

Priorytet 2.: Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym.

Priorytet 3.: Wzmocnienie kompetencji organizacji

młodzieżowych.

NIW-CRSO zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie

na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2022 r. 

ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy 

na lata 2022-2033 w Priorytetach 1- 3.

 Termin składania ofert na realizację zadań publicznych: 

od 18 sierpnia 2022 od godziny 16:00 r. do 12 września 2022 r. 

do godziny 16:00. Oferty należy składać przez Generator

Wniosków.

 Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania

młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie

publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich

znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie

instytucjonalne. Szeroki zakres działań przewidzianych 

do objęcia wsparciem Programu służyć ma rozwojowi różnych

form aktywności młodzieży w wielu formach organizacyjnych.

Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie

zadań w ramach trzech priorytetów merytorycznych:

       - Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych,

       - Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich 

         i studenckich.

 



Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji 

w ramach tej edycji konkursu wynosi łącznie 30 mln zł.

Maksymalna roczna wartość dotacji jest zróżnicowana 

w zależności od Priorytetu, w ramach którego składana będzie

oferta.

 W Priorytecie 1 można ubiegać się o dotację w wysokości 

do 400 tys. zł w 2022 roku oraz do 2,1 mln zł w 2023 roku. 

W Priorytetach 2 i 3 można ubiegać się o dotację w wysokości

do 125 tys. zł w 2022 roku oraz do 125 tys. zł w 2023 roku.

 Dotacja w każdym ze wspomnianych wyżej Priorytetów może

być udzielana na okres od 1 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia

2023 roku.

 Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez pocztę

elektroniczną na adres fm@niw.gov.pl oraz pod numerem

telefonu 601 901 327 w dni robocze w godzinach 10.00-15.00.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją dot. programu

znajduje się na stronie:

https://niw.gov.pl/fundusz-mlodziezowy-edycja-2022-nabor-

ofert?

fbclid=IwAR0OOTIL6sNQrOSmZq_AmLYXSMrgzCeKjRxuosQ

HLmQc6_--5omjlnR_JFA 

 

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy 

 na lata 2022-2033 - nabór ofert - c.d.

 

 

3

mailto:fm@niw.gov.pl
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Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji

Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022 – startuje

konkurs!

25 sierpnia br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach

Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji

Poradniczych na lata 2022–2033.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie działalności

statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego

organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie

upodmiotowienia obywateli.

 

 Dotacje w ramach konkursu są środkami przeznaczonymi 

na realizację czterech priorytetów merytorycznych, w ramach

których uprawnione podmioty mogą składać oferty 

o dofinansowanie zadań publicznych:

 

Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność

organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług.

Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych.

Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja.

Priorytet 4. Regranting.

 

O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą organizacje

poradnicze, czyli organizacje obywatelskie świadczące usługi

poradnicze osobom, które takiej pomocy potrzebują.
 
 
 
 
 
 
 



Poradnictwo prawne;

Poradnictwo obywatelskie;

Poradnictwo psychologiczne;

Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne;

Poradnictwo konsumenckie;

Poradnictwo zawodowe.

W ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju

Organizacji Poradniczych wspierane jest świadczenie usług

poradniczych w następujących obszarach:

Termin składania ofert upływa 

15 września 2022r. o godzinie 16:00

 

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie

jest wymagane.

 

Informacje na temat Rządowego Programu Wspierania

Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja

2022 można uzyskać w terminie naboru ofert pod numerem

telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku 

do piątku, e-mailowo pod adres: rop@niw.gov.pl lub na stronie

internetowej: https://niw.gov.pl/nasze-programy/organizacje-

poradnicze/edycja-2022/nabor-wnioskow/
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Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji

Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022 – startuje

konkurs! - c.d.



Do 30 września 2022 roku trwa konkurs dla klubów sportowych

pn. Sportowa Natura, który organizowany jest przez Lasy

Państwowe.

Aby wziąć udział w konkursie, klub musi zaproponować projekt

akcji lub wydarzenie, które propaguje aktywność fizyczną 

i ruch na świeżym powietrzu, najlepiej w otoczeniu przyrody.

Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty.

Przykładowa tematyka obejmuje: promocję obcowania z naturą,

aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu 

w otoczeniu lasów, edukacji leśnej i przyrodniczej, a także

korzystanie z produktów lasu.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku.

Formularz dedykowany akcji jest dostępny na stronie

internetowej www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy. Kryterium wyboru

będzie zakres proponowanych działań promocyjnych - najwyżej

premiowane będą te o jak najszerszym zasięgu promocyjnym.

Takie inicjatywy zostaną nagrodzone dofinansowaniem 

w wysokości do 10 000 zł.

Szczegóły konkursu na stronie:

https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-sportowych

 

 
 
 
 
 
 
 

Konkurs dla klubów sportowych Sportowa

Natura
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http://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy


29 sierpnia 2022 r. rozpoczęły się konsultacje z organizacjami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które w swojej

działalności statutowej obejmują działania w zakresie nauki,

oświaty i wychowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały

Nr X/189/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia

2019 roku w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym

kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

przedszkolach.

Konsultacje trwają do 6 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są

 na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-

ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-

x1892019-rady

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.um.bielsko.pl/a,82664,konsultacje-projektu-uchwaly-w-

sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x1892019-rady-miejskiej-w-bielsku-

bialej-z-.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.
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Konsultacje społeczne
 
 

 

 

https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x1892019-rady
https://bip.um.bielsko.pl/a,82664,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x1892019-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z-.html


30 sierpnia 2022 r. rozpoczęły się konsultacje z organizacjami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które w swojej

działalności statutowej obejmują działania w zakresie nauki,

oświaty i wychowania w sprawie zmiany uchwały nr XX/468/2020

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz

wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli,

szkół, placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto

Bielsko-Biała.

Konsultacje trwają do 5 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są 

na stronie:  https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-

ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-

xx4682020-rady

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.um.bielsko.pl/a,82685,konsultacje-projektu-uchwaly-w-

sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx4682020-rady-miejskiej-w-bielsku-

bialej-z.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

.
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Konsultacje społeczne
 
 

 

 

https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-ngo/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx4682020-rady
https://bip.um.bielsko.pl/a,82685,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx4682020-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z.html
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Nabór na stworzenie miejsc pracy 

w Przedsiębiorstwach Społecznych 

Do 5 września 2022 roku trwa ostatni nabór na stworzenie miejsc

pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych działających na terenie

powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielska-

Białej. Zachęcamy do udziału grupy inicjatywne oraz istniejące

organizacje pozarządowe/podmioty ekonomii społecznej chcące się

rozwijać i powiększać liczbę zatrudnianych osób.

Na czym polega wsparcie:

• 27 tysięcy złotych na stworzenie miejsca pracy dla osoby   

   zagrożonej wykluczeniem społecznym (np. niepełnosprawnej,  

   bezrobotnej),

• 1300 zł/mc - wsparcie zatrudnienia pracownika (np. możliwość 

   opłacenia kosztów ZUS i US),

• Bezpłatna księgowość przez 12 miesięcy,

• Bezpłatne doradztwo biznesowe, prawne i szkolenia.

Zachęcamy do kontaktu z biurem projektu OWES (tel. 33 496 02

44) w celu konsultacji pomysłów i uzyskania dokładnych

informacji o warunkach otrzymania wsparcia.
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Akcja krwiodawstwa

Urząd Miejski w Bielsku-Białej wspólnie z Regionalnym Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - Terenowym

Oddziałem w Bielsku-Białej, zaprasza na akcję krwiodawstwa,

która odbędzie się 15 września 2022 r. (czwartek), w godzinach

8.00-14.00 przy pl. Ratuszowym w Bielsku-Białej (obok Ratusza).

 



13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej Batalionowy Punkt

Ewidencyjny Cieszyn informuje, iż 10 września 2022 r. upływa

termin składania wniosków do planu współpracy 13 Śląskiej

Brygady Obrony Terytorialnej z organizacjami pozarządowymi 

i innymi partnerami społecznymi na rok 2023 r. Współpraca

jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi

partnerami społecznymi układu pozamilitarnego to ważny

element działania Sił Zbrojnych w Polsce. Jej celem jest

angażowanie społeczeństwa w sprawy związane 

z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Organizacje

pozarządowe zainteresowane współpracą proszone są o kontakt 

z ppor. Andrzejem Chudeckim pod nr telefonu 532 825 394.
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Plan współpracy 13 Śląskiej Brygady

Obrony Terytorialnej z organizacjami

pozarządowymi i innymi partnerami

społecznymi na rok 2023 r. 



Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało 

o przedłużeniu terminu przesyłania prac w ramach konkursu

filmowego pn. „Pokaż swój projekt”. Ostateczny termin

przesyłania zgłoszeń został wydłużony do 16 września br.

Celem III edycji konkursu „Pokaż swój projekt” jest promocja

efektów wykorzystania Funduszy Europejskich oraz kreowanie

pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich.

Uczestnikami Konkursu mogą być Beneficjenci Funduszy

Europejskich, tj. m.in.:

 – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

  i stowarzyszenia,

 – szkoły,

 – szkoły wyższe,

 – jednostki kultury,

 – przedsiębiorcy (w tym mikroprzedsiębiorcy),

 – organizacje pozarządowe, jak również partnerstwa tych   

    podmiotów, którzy zrealizowali (tj. rzeczowo wykonali 

    i rozliczyli) część lub całość projektu/przedsięwzięcia 

    współfinansowanego z Funduszy Europejskich.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody:

– sprzęt video o wartości do 6 tys. zł (I miejsce),

– kamerę o wartości do 4 tys. zł (II miejsce),

– aparat fotograficzny o wartości do 3 tys. zł (III miejsce).

Szczegóły na stronie internetowej: https://dniotwarte.eu/pokaz-

swoj-projekt 
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Konkurs filmowy pn. „Pokaż swój

projekt” - przedłużenie terminu! 

 



aktywność społeczna, 

partycypacja społeczna, 

włączenie cyfrowe, 

 przygotowanie do starości.

 

Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert 

w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych

„Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2022

W 2022 roku na dotacje z programu „Aktywni+” na lata 2021–2025

przeznaczono środki finansowe w wysokości 38 mln zł.

W ramach programu organizacje pozarządowe oraz instytucje

pożytku publicznego mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów

od 25 tys. do 250 tys. zł.

Program dotyczy obszaru aktywnego starzenia i podzielony jest na 

4 odrębne priorytety – są to:

W edycji 2022 programu „Aktywni” złożono w sumie 1 639 ofert.

Zdecydowanie najwięcej projektów dotyczyło aktywności seniorów 

a znacznie mniej ich partycypacji społecznej.

Do dofinansowania rekomendowano 281 ofert, wśród których

znalazły się również bielskie organizacje.

Organizacjom gratulujemy pozyskania dotacji i życzymy

bezproblemowej realizacji projektów.
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Wyniki otwartego konkursu ofert 

w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób

Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja

2022

 



Co w COPie piszczało. . .  

 

 COP OTWARTY JEST DLA PRZEDSTAWICIELI

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ

MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH EKONOMIĄ

SPOŁECZNĄ - ZAPRASZAMY! 
W sierpniu odbyły się spotkania członków m.in.  

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział  Rejonowy w Bielsku-

Białej ,  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów,

Stowarzyszenia Ofiar Wojny, Stowarzyszenia Wsparcie W.,

Stowarzyszenia Amazonki w Bielsku-Białej .

 

W celu umówienia się na spotkanie indywidualne 

lub rezerwacji  sal i  prosimy 

o kontakt pod nr telefonu 33/4970790 lub 33/4971629;

e-mail :  cop@um.bielsko-biala .pl

 

 

 

 Bieżące wydarzenia można śledzić na fanpage`u 

 Centrum Organizacji  Pozarządowych w Bielsku-Białej
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https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Centrum-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-w-Bielsku-Bia%C5%82ej-148366718687891/
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Centrum-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-w-Bielsku-Bia%C5%82ej-148366718687891/


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

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-biala.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

 

O F E R T A  C E N T R U M  O R G A N I Z A C J I
P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Twoja organizacja nie odwiedziła jeszcze
COP? Inni już korzystają z bezpłatnej

oferty! 
Organizacja może zyskać:

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Centrum-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-w-Bielsku-Bia%C5%82ej-148366718687891/
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Centrum-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych-w-Bielsku-Bia%C5%82ej-148366718687891/

