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Chcesz być na bieżąco?
 

Zapisz się do BAZY NGO

www.bazango.opolskie.pl
 



 
JUŻ JEST

Harmonogram otwartych 
konkursów  ofert ogłaszanych przez Zarząd

Województwa Opolskiego w 2023 roku!

NALEŻY PAMIĘTAĆ!!! 
Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji, zgodnie z zapisami ujętymi w Programie Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi podmiotami na 2023 r.

Szczegóły tutaj

https://bip.opolskie.pl/2016/09/ogloszenie-o-konkursach-i-harmonogram-konkursow/


Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Nasz ekspert 
Andrzej

Rybus-Tołłoczko
zaprasza na 
BEZPŁATNE  

konsultacje dla NGO

STYCZEŃ LUTY

MARZEC KWIECIEŃ
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Meeting ID: 752 556 9986
Passcode: doradztwo
Godz.: 16:00 - 17:00

Szczegóły tutaj

https://www.facebook.com/ebo.opolskie/posts/pfbid031BaqUwGeFHYkda1WLcBtiRvgBQDtUu3ByA53zauLP2iKpKLLXuT85PJE9wCJX179l?__cft__%5B0%5D=AZU-XDfUI9ljwDb6_YtIAZ7yOK8LYNxS4LbEBAx2AgoTLWSBkmPhSb7gp2uYh7AHviHBSFvrQRRQCZqgSkuQMQMWn0SctxyiUEpJfDMm8e7DsS1uZnDrfcofp1UMFDAZLRT6DY5bQDKY2qSkoRCxI2mpNBFX3Igol9LKfkWph7xPzd0KWM9UEuDFIc6MlUCSKJmszSRboxXGhZbccaklw2ny&__tn__=%2CO%2CP-R


Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Nasz ekspert 
Andrzej Rybus-Tołłoczko

zaprasza na BEZPŁATNE  szkolenie dla NGO pt.: 
"Jak napisać dobrą ofertę i otrzymać wsparcie"

Meeting ID: 752 556 9986
Passcode: doradztwo
Godz.: 17:00 - 19:00

15 marca 
2023 roku



Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Szczegóły tutaj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie wsparcia działań na rzecz zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w

2023 roku pn. “PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO – WYDARZENIA”
skierowany do organizacji pozarządowych i innych

uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie
 

Składanie ofert do 12 marca 2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej   i merytorycznej ofert
do 10 kwietnia 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 24 kwietnia 2023 r.

 

https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiegooglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-dzialan-na-rzecz-zapewnienia-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-mieszkancom-wojewodztw/


Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Szczegóły tutaj

Otwarty konkurs ofert na realizację realizację zadań
publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na terenie
województwa opolskiego w 2023 roku pn. „OPOLSKIE DLA
MNIEJSZOŚCI” skierowany do organizacji pozarządowych i

innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.
 
 Składanie ofert do 24 marca 2023 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej   i merytorycznej ofert
do 23 kwietnia 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 8 maja 2023 r.

 

 

https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka-regionalnego-na-terenie-woj/


Departament Sportu i Turystyki

Szczegóły tutaj

Szczegóły tutaj

 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie turystyki i krajoznawstwa w obszarze ratownictwa

wodnego turystów w regionie w 2023 roku pn.
„RATOWNICTWO TURYSTÓW”, skierowany do organizacji

pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów
wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 

Składanie ofert do 21 marca 2023 r.
 Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert
do 24 kwietnia 2023 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu do 1 maja 2023 r.

 

https://bip.opolskie.pl/2023/01/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-promocji-i-organizacji-wolontariatu-w-2023-roku-pn-sila-wolontariatu-w-regionie/
https://bip.opolskie.pl/2023/02/336949/


Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

WSPIERAMY ORGANIZACJE POŻYTKU
PUBLICZNEGO!

W tym roku już 301 organizacji 
z województwa opolskiego posiada status organizacji 

pożytku publicznego.
Jednej z nich możesz przekazać 1,5% swojego podatku.

To nic nie kosztuje!

Lista organizacji tutaj

1,5%
WSPIERAMY

https://www.opolskie.pl/2023/01/przekaz-15-podatku-organizacji-w-naszym-regionie/


Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

PODSUMOWANIE PROJEKTU "OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY"
Serdecznie dziękujemy Wam za tak liczny udział w podsumowaniu projektu "Opolskie dla młodzieży" - pokazaliście moc! 

A poza tym, za 123 inicjatywy zrealizowane w niecałe pół roku na terenie wszystkich powiatów Regionu!
Serdecznie gratulujemy zwycięstwa drużynie Ochotniczej Straży Pożarnej Bielice w naszym głosowaniu na najlepszą 

inicjatywę prospołeczną, w którym udział wzięło prawie 140 uczestników wydarzenia! Warto wspomnieć, że filmik młodzieży 
na platformie TikTok wykonany w ramach projektu, osiągnął ponad milion odsłon!

Gratujemy operatorom obszarów: Chorągwi Opolskiej ZHP (ochrona środowiska), OSP powiatu KLB (Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze), Stowarzyszeniu Opolskie Lamy (kultura) i Wojewódzkiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu / BOZS

(sport) świetnych inicjatyw, zrealizowanych przez podopiecznych oraz współpracy w ramach tego pierwszego w historii 
Samorządu Województwa Opolskiego projektu.
Liczymy na współpracę w nadchodzącej edycji!



Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego 

Składanie ofert do 01 marca 2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej 

Rozstrzygnięcie konkursu do 30 maja 2023 r.

„Marszałkowski Budżet Obywatelski
Województwa Opolskiego na 2023 r.

– V edycja”
 

       i merytorycznej ofert do 10 maja 2023 r.

 

Szczegóły tutaj

https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobrkultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-ramach-marszalkowskieg/


Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego 

Rozpoczynamy nabór wniosków o stypendia
Marszałka Województwa Opolskiego dla osób

zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury oraz opieką nad

zabytkami – „Marszałkowskie Talenty” w roku
2023. Nabór trwa od 1 do 28 lutego.

Wraz z Marszałkiem Województwa Opolskiego
Andrzejem Bułą z niecierpliwością na pierwsze

wnioski i liczymy na Waszą kreatywność!

Szczegóły tutaj

https://www.facebook.com/opolskimagnes
https://bip.opolskie.pl/2023/01/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-dla-osob-zajmujacych-sie-tworczoscia-artystyczna-upowszechnianiem-kultury-oraz-opieka-nad-zabytkami-marszalk/?_gl=1*9rfpd0*_ga*NTUyNjE4OTEzLjE2NTQwNzQxMTM.*_ga_72RWP6X25R*MTY3NDgwOTY2Mi41MjMuMS4xNjc0ODEwNzAzLjAuMC4w&fbclid=IwAR0T9lY754vRkPH6dwDv1DNpUw9Trhm4Ibx63XKWsXWvNutu732hNWgp39o


Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Składanie ofert do 06 marca 2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej  i
merytorycznej ofert do 15 maja 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 04 czerwca 2023 r.

Nowy konkurs dla organizacji pozarządowych!
Zarząd województwa przeznaczył 375.000 zł na

konkurs pn. "Świętujemy aktywnie 25 lat obrony
województwa opolskiego".

 Do 6 marca można składać oferty!
 

 
 
 

Szczegóły tutaj

Świętujemy aktywnie 25 lat obrony
województwa opolskiego

https://bip.opolskie.pl/2023/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagajacej-rozwoj-wspolnot-i-spolecznosci-lokalnych-pod-nazwa-swietujemy-aktywnie-25-lat-obrony-wojewodztwa-opolskieg/?_gl=1*jugfij*_ga*NDc3MDYyODMxLjE2NjU3MzM2NjI.*_ga_72RWP6X25R*MTY3NTMzMDAzMi43Ny4xLjE2NzUzMzAzNjkuMC4wLjA.


Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Szczegóły tutaj

Składanie ofert  do 6 marca 2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i
merytorycznej ofert  do 15 maja 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu – do 4 czerwca 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych  w zakresie działalności na rzecz

integracji europejskiej  oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami pn. OPOLSKIE

INTERNATIONAL  w 2023 roku
 

 

https://bip.opolskie.pl/2023/01/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-integracji-europejskiej-oraz-rozwijania-kontaktow-i-wspolpracy-miedzy-spoleczenstwami-pn-opolskie-international/


Departament Zdrowia i Polistyki SpołecznejDepartament Zdrowia i Polistyki Społecznej  

Szczegóły tutaj

Składanie ofert do 16 marca 2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej  i merytorycznej ofert
do 29 kwietnia 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 19 maja 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

oraz innych uprawnionych podmiotów na realizację
przedsięwzięć w ramach „Marszałkowskiego Budżetu

Obywatelskiego na 2023 r. – V edycja” pn.: „Nadzieja na
lepsze jutro – rehabilitacja i terapia psychologiczna dzieci i

ich rodzin – III edycja”
 
 

 

NADZIEJA NA LEPSZE JUTRO

https://bip.opolskie.pl/2023/02/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-innych-uprawnionych-podmiotow-na-realizacje-przedsiewziec-w-ramach-mars/


Składanie ofert  do 10 marca 2023 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej
ofert  do 19 maja 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 08 czerwca 2023 r.

OPOLSKIE PROGRAMY CENTRALNE
 

 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w

2023 roku pn. OPOLSKIE PROGRAMY CENTRALNE, skierowany
do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych

podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie
 

Na ten cel przeznacza się kwotę do 300 000 zł

 

Departament Sportu i Turystyki

Szczegóły tutaj

https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2023-roku-pn-opolskie-programy-centralne-skier/


Samorząd Województwa Opolskiego

Szczegóły tutaj

Atrakcyjne Uniwersytety III Wieku
 130 tysięcy złotych do dyspozycji otrzymają od urzędu marszałkowskiego

Uniwersytety III Wieku. Taką zapowiedź przedstawił w trakcie wspólnego
spotkania marszałek województwa Andrzej Buła

Przedstawiciele Uniwersytetów III Wieku spotkali się z marszałkiem
Andrzejem Bułą i wicemarszałek Zuzanną Donath-Kasiurą. 

W trakcie spotkania marszałek województwa przedstawił zasady i
propozycję podziału 130 tysięcy złotych, jakie zostały wydzielone w
budżecie województwa. Zachęcał przedstawicieli tych organizacji do

korzystania również z innych programów, np. związanych z wykluczeniem
informatycznym.

https://www.opolskie.pl/2023/02/atrakcyjne-uniwersytety-iii-wieku/


Tu nas znajdziesz:

Masz inicjatywę skierowaną do innych NGO?
Napisz do nas celem zamieszczenia w kolejnym numerze:

 
bdo@opolskie.pl

https://bazango.opolskie.pl/

https://bazango.opolskie.pl/

