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DZIEJE SIĘ… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci z Pogalewa Wielkiego stale w podróży- okazuje się, że nie ruszając się ze świetlicy można 

dokładnie zwiedzić dane państwo- w tym przypadku było to poznanie wszelkich ciekawostek i 

zabytków związanych z sąsiadującymi z nami Niemcami. Przez 3 spotkania dzieciaki z pomocą 

pań ze stowarzyszenia i pana Tomasza Skoniecznego, który wielokrotnie bywał w tym kraju 

dostały nieoceniony prezent- solidny pakiet wiedzy europejskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wieś- tu moja historia się zaczyna”- to 

tytuł projektu realizowanego w 

Grodzanowie przez stowarzyszenie 

działające na rzecz tejże wsi. Warsztaty 

rękodzielnicze cieszą się tam 

niesłabnącym powodzeniem, dlatego w 

ramach działań projektowych 

finansowanych przez Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach 

Odnowy Wsi Dolnośląskiej nie mogło ich 

zabraknąć. Tym razem mieszkańcy 

pracują wspólnie nad mozaiką, której 

elementy są tak małe, żeby uzyskać jak 

najlepszy efekt cieniowania kolorów. 

Zazdrościmy cierpliwości i nadal śledzimy 

poczynania pań oraz młodszego 

pokolenia zakochanego w 

rękodzielnictwie. 
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Takie wyposażenie 
zapewne przyda im się w 
przyszłości. Nie mogło 
zabraknąć również potraw 
niemieckich- sałatki 
ziemniaczanej, pieczonych 
kiełbasek i żelków Haribo. 
Brawa za super pomysł- 
taka forma edukacji to 
strzał w dziesiątkę. 
Aktywność dzieci na 
zajęciach to potwierdza. 
Więcej informacji na fb 
stowarzyszenia. 

14 listopada w Sali sesyjnej odbyło się 

spotkanie sieciujące na którym 

przedstawiciele ngo, jst oraz radni 

dyskutowali na temat ułatwień przy 

składaniu ofert i sprawozdań z zadania 

publicznego. Jak dotychczas oferty 

składane były w wersji papierowej- 

niestety wielokrotnie wnioski były 

błędnie wypełnione np. przy obliczaniu 

procentów oraz błędy w budżecie. Aby 

uniknąć takich sytuacji w przyszłości 

gmina Brzeg Dolny wprowadza w 2020 

roku generator ofert, który służyć będzie 

do całej obsługi zadania- składanie 

oferty, aktualizacja, wszelka 

korespondencja oraz sprawozdanie. 

Zebrani przyjęli tą informację z ulgą- 

jest to duże ułatwienie dla obu stron.  

Praktyka składania projektów poprzez 

generator sprawi, że lokalne ngo będą 

częściej sięgać po środki zewnętrze w 

różnych konkursach, które obsługiwane 

są również online.  
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Z ŻYCIA CAO… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 listopada w CAO odbyło się spotkanie 
informacyjne dotyczące programu 
grantowego „Marka Krainy Łęgów 
Odrzańskich”, który jest skierowany zarówno 
do organizacji pozarządowych, jak i osób 
prywatnych. Dotacja w wysokości 
maksymalnie 50tys. Pozwoli na 
sfinansowanie działań mających na celu 
stworzenie lub rozwinięcie oferty 
turystycznej opartej o lokalne zasoby- np. 
stworzenie ekomuzeum, pracowni 
rękodzielniczej, produktu lub linii produktów 
kulinarnych. Chętni by z niego skorzystać 
mają czas do 18 listopada. Wnioski wypełniać 
należy w generatorze. Trzymamy kciuki 
zarówno za obecnych na spotkaniu oraz tych 
którym nie udało się dotrzeć a chcieliby 
promować Krainę Łęgów Odrzańskich 
poprzez swoje produkty lub usługi. 
 

7 listopada odbyło się kolejne 

szkolenie z cyklu „Promocja w 

NGO”- tym razem uczyliśmy się 

obsługiwać program graficzny 

GIMP. Służy on do obróbki zdjęć i 

tworzenia grafik- narzędzie to 

zapewne usprawni działania 

promocyjne, ale jeszcze długa 

droga przed nami zanim 

odkryjemy wszystkie funkcje 

programu. Początki są zawsze 

trudne, co widać po naszych 

zafrasowanych minach, ale na 

szczęście przed nami jeszcze 2 

spotkania oraz godziny spędzone 

na ćwiczeniu w domu. Jesteśmy 

pełni zapału i ostro bierzemy się 

do pracy! 
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TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 listopada odbędzie się najważniejsze spotkanie lokalnego sektora pozarządowego- już ósme 

Powiatowe Forum NGO- tym razem spotykamy się w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury. Temat 

spotkania jest nieprzypadkowy- odkąd nasze stowarzyszenie przeniosło się z działaniami do 

gm. Brzeg Dolny możemy z bliska obserwować współpracę na linii JST-NGO – te drugie 

traktowane są tu po partnersku, prowadzony jest nieustanny dialog i na tej podstawie 

wprowadzane są usprawnienia w procedurach- np. generator ofert, którego bardzo 

oczekujemy. Serdecznie zapraszamy na to ważne wydarzenie, które sieciuje trzeci sektor już od 

8 lat.  

 

 

 

 

Kabaret Blade Pojęcie obchodzi 
swoje 5 lecie. Z tej okazji przy 
współpracy z Garnierówką 
organizują imprezę ostatkową, 
która zapewne na długo zagości w 
pamięci gości. Dzięki dotacji w 
ramach programu Działaj Lokalnie 
na uczestników czekać będzie 
masa atrakcji- występy kabaretów, 
zespołu- niespodzianki. Na koniec 
odbędzie się licytacja 
przedmiotów a zebrane pieniądze 
pomogą  w remoncie Zespołu 
Poklasztornego Garnierówka. 
Więcej informacji na funpage’u 
kabatetu Blade Pojęcie, które 
zapewnia, że żarty się skończyły i 
obecność na tym wydarzeniu jest 
oczywiście obowiązkowa, więc my 
będziemy a wy? 
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KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA… 
 

 

 Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł. 
 Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2020 r.(wyłącznie za pośrednictwem 

systemu AMODIT). 
 Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020 r. 

Dotacje przyznawane w ramach programu mogą zostać przeznaczone na pokrycie: 
– wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent 
obowiązkowy); 
– organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty 
fakultatywne). 

Zajęcia oraz obozy sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 
18 roku życia. 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednosekcyjne i wielosekcyjne kluby sportowe 
(działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej 
jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby 
sportowe. 
Kwota dotacji to 10.000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 15.000 zł (w przypadku 
klubu wielosekcyjnego). Wnioskodawca może wykorzystać te środki na zakup sprzętu 
sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej proporcji. 
Stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, 
instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł(w przypadku 
klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu 
wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone 
pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach; 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub 
organizacji obozu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 
6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości 
wnioskodawca może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu 
sportowego) w dowolnej proporcji; 
Wkład własny finansowy- 10%. 
 

9 listopada Minister Sportu i Turystyki ogłosił 
nabór wniosków na realizację w 2020 r., 
Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu 
poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. 
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Więcej informacji na stronie : https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-
powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-
KLUB.html 
 
Link do generatora: https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2F 
 
 

 

 

 
 

Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu 

o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz 

poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2020 

roku wynosi 6 mln zł. W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji 

pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom 

dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” nie może przekroczyć 85% 

całości budżetu zadania. 

Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków – do 9 grudnia 2019 do 15.59. 

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się: 

    -samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych 

w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów 

samorządowych), 

    -organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 

zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570). 

Więcej informacji : https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-ramach-programu-

dotacyjnego-niepodlegla-na-2020-rok/ 

Link do generatora : https://witkac.pl/Account/Login#/contest/view?id=10923 

 

 

Nabór wniosków na dofinansowanie 
wydarzeń w 2020 roku, które 
nawiązują do setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości i odbudowy 
polskiej państwowości, w których 
istotną rolę odgrywa pamięć 
regionalna związana z różnymi 
drogami poszczególnych dzielnic kraju 
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 Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. Więcej informacji 

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników 

19-22 marca 2020 r. 7 stycznia 2020 r. 

 Warsztat PLANOWANIE i REALIZACJA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH i 
PARTNERSTW. Więcej informacji 

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników 

6-9 lutego 2020 r. 20 grudnia 2019 r. 

 Warsztat PROJEKT. I CO DALEJ? Więcej informacji  

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników 

23-26 kwietnia 2020 r. 17 lutego 2020 r. 

 Szkolenie KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ 
ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ. Więcej informacji 

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników 

16 – 19 stycznia 2020 r. 2 grudnia 2019 r. 

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i 
materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży. 

 

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy działają na wsi, a 
nie mieli jeszcze okazji wziąć udziału w naszych 
warsztatach w Łowiczu. Właśnie rozpoczęliśmy rejestrację 
na wszystkie cztery spotkania! Szczegóły poniżej. 
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W powiecie wołowskim zarejestrowanych jest 22 fundacje. 
Przypominamy ,iż fundacje składają sprawozdania z działalności do swoich ministrów do końca 
roku.  
Obowiązek sprawozdawczy fundacji zapisany jest w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach. 
art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach: Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi 
sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie fundacji powinno być sporządzone i 
wysłane do odpowiedniego ministra do końca roku następującego po roku sprawozdawczym. 
Oznacza to, że sprawozdania fundacji za rok 2018, sporządzane są i wysyłane do 
odpowiedniego ministra do końca 2019 r. Uwaga! Sprawozdanie możemy złożyć w połowie 
roku, a nawet i wcześniej. Ale nie możemy tego zrobić później. Ale są wyjątki. Fundacja nie 
składa więc sprawozdania do swojego ministra do końca roku następującego po roku 
sprawozdawczym jeśli: 
• ma status organizacji pożytku publicznego, oraz 
• wywiązała się z obowiązku sprawozdawczego organizacji pożytku, czyli w 
odpowiednim terminie umieściła swoje sprawozdanie w bazie sprawozdań OPP (bazę tą 
prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-
opp). 
Minister Sprawiedliwości zmienił rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu 15 grudnia 
2018 r., a wprowadzone zmiany zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Fundacje 
sprawozdając się za 2018 r. powinny sporządzać sprawozdanie z uwzględnieniem tych zmian. 
Zmiany były dostosowaniem zakresu sprawozdań do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
Zmiany w rozporządzeniu określającym ramowy zakres sprawozdania fundacji oznaczają m.in. 
konieczność wyodrębniania form płatności (gotówka lub przelew) przy opisie kosztów i 
przychodów. 
 Więcej : http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=877 
Formularz sprawozdania z działalności  fundacji za rok 2018 
https://bip.mos.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/departament-edukacji-i-komunikacji/ 
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności - 
coroczny obowiązek fundacji 
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 Realizowane projekty muszą dotyczyć działalności naukowej, naukowo-technicznej, 
oświatowej lub kulturalnej w zakresie: 
1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
2. Rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości. 
3. Wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony 
zdrowia. 
4. Wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności 
oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 
5. Wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz 
dziedzictwa przyrodniczego. 
 

Więcej informacji : https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabór ciągły - Wsparcie finansowe mogą uzyskać 
podmioty posiadające osobowość prawną a w 
szczególności organizacje pozarządowe. Wniosek o 
dofinansowanie powinien zostać złożony co najmniej 
8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji 
projektu 
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