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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

Meeting ID: 752 556 9986
Passcode: doradztwo
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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił dwa otwarte konkursy
ofert dedykowane OSP!
Pierwszy - na 150.000 zł, dotyczący realizacji zadań polegających
m.in. na doposażeniu jednostek.
Drugi - na 100.000 zł, związany z realizacją działań wspierających
ochronę życia, zdrowia i mienia mieszkańców (w tym na zawody
sportowo-pożarnicze).
Łączna kwota wsparcia: 250.000 zł.
Oferty można składać do 8 marca 2022 r.
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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Dzięki
decyzji
Zarządu
Województwa
Opolskiego,
do 8 marca można składać oferty w kolejnej edycji
Waszego
ulubionego
otwartego
konkursu
ofert!

Wspólnie z Urzędem Marszłakowskim Województwa
Opolskiego zrealizujcie zadania zwiększające potencjał
Waszych organizacji pozarządowych - poprzez m.in. ich
doposażenie.
Szczegóły: TUTAJ
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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Zarząd Województwo Opolskie ogłosił również jeden z Waszych ulubionych
otwartych konkursów ofert w obszarze promocji i organizacji wolontariatu!
O mocy wolontariatu mogliśmy się przekonać podczas trwającej pandemii
COVID-19. Czas jednak na nowo rozbudzić tę aktywność obywatelską!
Nabór ofert realizacji zadań potrwa do 25 marca br.
Szczegóły: TUTAJ
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Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Przed nami nowy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
i innych uprawnionych podmiotów: w obszarze szeroko pojętej tolerancji!
Czekamy na Wasze oferty realizacji zadań do 25 marca br.
Szczegóły: TUTAJ
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Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, działające na
obszarach wiejskich - starają się o wsparcie instytucjonalne
i infrastrukturalne w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego!
Na ten cel Zarząd Województwa Opolskiego przeznaczył 200.000 zł.
Łącznie zatem na realizację zadań wzmacniających potencjał opolskiego
trzeciego sektora, polegających m.in. na doposażeniu organizacji zostało
przeznaczone 400.000 zł.
Szczegóły: TUTAJ
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Departament Ochrony Środowiska
Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań
mających na celu wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie
województwa, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, w tym
dla dzieci i młodzieży, związanych z praktycznym rozpoznawaniem
gatunków roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk oraz budową schronień
zastępczych dla zwierząt w 2022 roku.
Termin złożenia oferty (elektronicznego wniosku): 8 marca
Szczegóły: TUTAJ

opolskie.pl

Departament Ochrony Środowiska

Departament Ochrony Środowiska
Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań
mających na celu wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie
województwa, poprzez prowadzenie szkoleń z wiedzy prawnej,
w tym dla młodzieży, dotyczącej ochrony przyrody, zagrożeń
i dostępu do informacji o środowisku .
Termin złożenia oferty (elektronicznego wniosku): 8 marca
Szczegóły: TUTAJ
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Departament Edukacji i Rynku Pracy
Zarząd Województwa Opolskiego po raz pierwszy ogłasza otwarty konkurs
ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
Opolskiego w zakresie wspierania działań na rzecz rozwijania kompetencji
społecznych dzieci i młodzieży.
Na ten cel Zarząd Województwa Opolskiego przeznaczył 100 000,00 zł.
Termin składania ofert: 23 marca 2022 r.
Szczegóły: TUTAJ

Informacji udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy, 77 44 67 834
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Departament Kultury, Sportu i Turystyki
W dniu 15 lutego ogłoszony został nabór w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.
Pula środków w konkursie wynosi 1 000 000 zł.
Termin zgłaszania ofert: 17 marca
Szczegóły: TUTAJ
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Departament Kultury, Sportu i Turystyki
Aż 1.200.000 zł przeznaczył w tym roku Zarząd Województwa
Opolskiego na zadania związane z konserwacją i renowacją
zabytków!
Nabór kierowany jest do właścicieli i zarządców obiektów
zabytkowych znajdujących się na obszarze województwa opolskiego
i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnych ewidencji zabytków.
Minimalny wkład własny powinien wynieść 30% całości zadania,
a zadania powinny zakończyć się do końca tego roku.
Nabór ofert potrwa od 1 do 31 marca 2022 r.
Formularz wniosku oraz wykaz wymaganych dokumentów i szczegóły
dotyczące naboru dostępne będą w zakładce „Ogłoszenia”
na stronach Samorządu Województwa Opolskiego.
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Departament Kultury, Sportu i Turystyki
Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa
w obszarze ratownictwa i ochrony turystów w regionie w 2022 roku.

Szczegóły: TUTAJ
Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa
w 2022 roku.
Szczegóły: TUTAJ
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Odnowa Wsi Opolskiej
Ogłoszony został nabór w otwartym konkursie ofert
Opolskie ze Smakiem!

Pula konkursu: 150 000 zł
Wysokość wsparcia projektu :10.000 zł
Czekamy na WASZE kulinarne projekty
Termin zgłaszania ofert: 18 marca
Szczegóły: TUTAJ
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Samorząd Województwa Opolskiego

Na stronie internetowej Samorządu Województwa
Opolskiego możecie odnaleźć już aktualną listę
opolskich Organizacji Pożytku Publicznego, którym
możecie przekazać swój 1% podatku.
Lista: TUTAJ
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Województwo Opolskie

Info trzeciego sektora
Konkurs Duże Granty organizowany w ramach programu ,,Równać
Szanse”!, którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności, a realizatorem Fundacja Civis Polonus.
Konkurs skierowany jest głównie do organizacji pozarządowych
działających w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.
Idea: rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży,
które pozwolą im odnosić sukcesy. Na działania można pozyskać kwotę
do 40 000 zł! Czas trwania projektu to 12 miesięcy. Biorą w nim udział
młodzi ludzie w wieku 13-19 lat pracując pod okiem koordynatora
zgłaszającego daną inicjatywę.
Termin składania wniosków upływa 15 marca 2022.
Szczegóły: TUTAJ

Info trzeciego sektora
20 tysięcy złotych na projekty partnerskie. Konkurs otwarty
programu „Lokalne rtnerstwa PAFW”
Organizacje i instytucje działające w gminach do 50 tys.
mieszkańców mają szansę na stworzenie partnerstwa na
rzecz dobra wspólnego i realizację projektu ważnego dla
lokalnej społeczności. W ramach programu „Lokalne
Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”
mogą wziąć udział w tutoringu, a następnie zdobyć grant
do 20 tysięcy złotych na partnerskie działania. Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa 14 marca 2022 roku.

Szczegóły: TUTAJ

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

