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Przekaż zaprzyjaźnionym NGO

„Baza to zupełnie nowy rozdział we współpracy
i komunikacji samorządu województwa z trzecim
sektorem, a także mieszkańców regionu
z organizacjami pozarządowymi„.
~ marszałek województwa Andrzej Buła
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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
1. Trwa ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie przez
organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku
2021 zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju infrastrukturalnego organizacji
pozarządowych/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim, związanych z realizacją zadań
Samorządu Województwa Opolskiego, za wyjątkiem zadań dotyczących obszarów wiejskich.

2. Trwa uzupełnianie braków formalnych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego w roku 2021 zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
w województwie opolskim.
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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Aby strażacy swoje zadania mogli pełnić
przy pomocy odpowiedniego sprzętu,
Zarząd Województwa Opolskiego wsparł
ochotników kwotą 200 tys. zł.
Te środki nie tylko zwiększą komfort
i możliwości jednostek OSP, ale pozwolą
jeszcze lepiej nieść pomoc potrzebującym.
Trwa podpisywanie umów po rozstrzygnięciu
konkursu.
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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Podpisano umowy w przedmiocie przyznania dotacji
m.in. na zakup umundurowania i odpowiedniego sprzętu na rzecz OSP:
Bąkow, Nasale, Lasowice Wielkie, Laskowice, Kuniów, Stare Olesno, Gorzów Śląski
(powiaty kluczborski i oleski)
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Departament Ochrony Środowiska
Rozpoczynają się konsultacje społeczne uchwały antysmogowej.
Rozpoczęły się konsultacje społeczne uchwały zwanej potocznie uchwałą antysmogową. Może w nich wziąć udział każdy, kto
chce zadbać o lepsze powietrze w województwie opolskim.
W 2020 roku „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” wyznaczył dla naszego województwa zadanie
polegające na zaostrzeniu przepisów związanych z eksploatacją instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przepisy reguluje
tzw. uchwała antysmogowa. Ma ona na celu wprowadzenie ograniczeń w zakresie: rodzajów instalacji, w których następuje
spalanie paliw stałych oraz zakazów w zakresie ich eksploatacji. Np. zakaz użytkowania starych pieców.
Uwagi można przesyłać do 13 września 2021 r. między innymi na maila Departamentu Ochrony Środowiska czyli dos@opolskie.pl
na formularzu dołączonym do ogłoszenia o konsultacjach.
Z projektem uchwały oraz formularzem można się zapoznać pod następującym linkiem: TUTAJ

Obecnie obowiązującą uchwałę można znaleźć pod następującym linkiem: TUTAJ

opolskie.pl

dos@opolskie.pl

Europejski Budżet Obywatelski (EBO)
Trwa uzupełnienie
braków
merytorycznych
Waszych ofert!
Kliknij w zdjęcie i obejrzyj
webinar dot. oceny ofert
w OKO EBO
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Konkursy ofert - ROPS
Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę
w sprawie ogłoszenia II. edycji otwartego konkursu
ofert na wykonanie ze środków PFRON przez organizacje
i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
Opolskiego
w
zakresie
rehabilitacji
społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Szczegóły TUTAJ
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Info Fundacja Kwitnące Talenty
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt. Jak zdobyć pieniądze na działalność społeczną, czyli fundraising po opolsku, które
odbędą się w Talentowni przy ul. Barlickiego 13 w Opolu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (maksymalnie 2 osoby z jednej
NGO). Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia bezpłatne. Zapewniamy poczęstunek. Zgłoszenia prosimy
przesłać na maila: fundacja@kwitnacetalenty.pl podając imię i nazwisko uczestnika / uczestniczki, mail, numer tel. oraz nazwę
organizacji pozarządowej.
⇒Dane zbierane są w celu umożliwienia zapisu na warsztaty.
⇒Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 pkt.1 lit b) i c) Rozporządzenia 2016/679.
⇒Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach. Brak podania danych uniemożliwi udział w warsztatach.
⇒Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych jest Fundacja Kwitnące Talenty. Możesz się z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres:

fundacja@kwitnacetalenty.pl.
⇒Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

Szczegóły: TUTAJ
21 sierpnia rusza kolejna grupa w procesie rozwojowym w temacie finansów oraz narzędzi internetowych do rozwoju organizacji
pozarządowych.
Zapisy oraz więcej informacji TUTAJ
Do zobaczenia w czwartek 26 sierpnia od 16:00 do 18:00 na Wartościowym podwieczorku w Tatentowni. Więcej informacji TUTAJ:
Wartościowy podwieczorek w Talentowni | Facebook
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Tu nas znajdziesz!
opolskie.pl / bazango.opolskie.pl

Masz inicjatywę skierowaną do innych NGO?
Napisz do nas, celem zamieszczenia w kolejnym numerze:
bdo@opolskie.pl

