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KONKURSY GRANTOWE 
 
 

 

 

 
KULTURA – INTERWENCJE 2017 
 

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego 
Kultura – Interwencje 2017, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania 
tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym 
poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury 
i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. 
 

Termin składania wniosków do 27 marca 2017 roku.  

Wnioski należy składać przez system EBOI. 

Więcej  informacji pod adresem: http://www.nck.pl/dom-kultury-plus/318585-
oglaszamy-nabor-do-programu-kultura-interwencje-2017/ 
 

 

 
DLA SENIORÓW I NIE TYLKO  

Żyjemy dłużej. Żyjmy lepiej!  
Zgłoś swój pomysł w konkursie, wygraj dotację... 
Więcej  informacji pod adresem: http://e.org.pl/zyjemy-dluzej-zyjmy-lepiej-zglos-
swoj-pomysl-w-konkursie-wygraj-dotacje-i-testuj-go-razem-z-nami/ 
 
 

  
OTWARTY KONKURS OFERT  
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Gminy Gniew z zakresu: „Organizowania i upowszechnianie 
kultury w Gminie Gniew poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych”. 

Termin składania wniosków do 5 kwietnia 2017 r. o godz. 16.30 
Więcej informacji na stronie: https://www.gniew.pl/1105,marzec?tresc=28339 

Zapraszamy na szkolenie podczas, którego można będzie dowiedzieć się jak 
przygotować wniosek i poprawnie przeprowadzić inicjatywę, a także skonsultować już 
przygotowany wniosek. 

Termin szkolenia 28.03.2017 godz 17.00 Pracownia ORANGE. 
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M INIGRANTY - KULTURA  

Trzeci nabór do 21 marca 2017 (na działania zaplanowane do realizacji w II  
i III kwartale 2017 roku.) alokacja 7000 zł (ok. 14 inicjatyw) 

Więcej informacji pod adresem: http://aktywnygniew.pl/ogloszenia-o-
naborach-wnioskow 

 

 
 

 
EKO-M INIGRANTY  
 
Masz pomysł jak zrobić coś dla środowiska, np. posadzić drzewa, uprzątnąć okolice,  
zadbać o zwierzęta, przeprowadzić ciekawe warsztaty itp.  
Zapraszamy do udziału w konkursie na EKO-MINIGRANTY. Złóż wniosek !!! Do 
pozyskania granty w wysokości do 800 zł. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do 31 marca 2017r.   
 
Więcej informacji pod adresem: http://www.heliantus.org/index.php/7-
aktualnosci/375-eko-minigranty-2017-nabor-wnioskow 
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WAŻNE INFORMACJE DLA NGO 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
SPOTKANIE – 29 marca 2017 godz. 16.00 – Pracownia Orange 

Gniewska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza  na otwarte posiedzenie rady 
połączone ze spotkaniem z panem Tomaszem Sikorą  - wiceburmistrzem Miasta  
i Gminy Gniew.  

W drugiej części spotkania Pani Alicja Słyszewska  przedstawi sprawozdanie z 
dotychczasowej pracy Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego oraz 
dokonamy wyłonienie  przedstawicieli NGO z Gminy Gniew do Rady III kadencji.  
 
Więcej informacji pod adresem: http://www.aktywnygniew.pl/29-marca-
zapraszamy-na-otwarte-spotkanie-grop 
 
 

  
Organizacjo złóż CIT-8 do 31 marca!!! 
 

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego 
jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na 
prowadzenie uproszczonej księgowości). Jak wypełnić CIT-8? Zobacz film w 
PORADNIK.NGO.PL!  
 
Więcej  informacji pod adresem: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2037606.html 
 
 
 
 

 
Organizacjo, sporządź sprawozdanie finansowe!  

 
Każda organizacja pozarządowa sporządza sprawozdanie finansowe za 2016 rok 
najpóźniej do końca marca 2017 roku, a w kolejnych miesiącach wysyła je do różnych 
urzędów. Przypominamy, jak wywiązać się z tych obowiązków.  
 
Więcej  informacji pod adresem:  http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2033702.html 
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Kongres Kultury Pomorskiej 2015-17 
 
Dlaczego Kongres Kultury Pomorskiej? 
 
No właśnie - dlaczego? I po co? Przeczytaj i zarejestruj się na wydarzeniach 
wchodzących w skład Kongresu. Poznaj Prowadzących spotkania, zgłoś swój głos w 
dyskusji. Możesz mieć wpływ na rzeczywistość. Naprawdę, choć brzmi to 
zaskakująco…  
 
Więcej  informacji pod adresem: http://kongres.pomorzekultury.pl/o-projekcie/ 

 

 
 Wolontariat w organizacjach - 2016 r. 

 
W I kwartale 2016 r. 8,5% osób w wieku 15 lat i więcej angażowało się w wolontariat 
w różnego typu organizacjach i instytucjach. Po przeliczeniu, łączną pracę tych osób w 
skali roku można przyrównać do czasu pracy 152,6 tys. pełnoetatowych pracowników. 
Aktywność wolontariuszy koncentrowała się najczęściej w stowarzyszeniach, 
podobnych organizacjach społecznych oraz fundacjach, a w drugiej kolejności w 
kościołach, wspólnotach i organizacjach religijnych. 
 
Więcej  informacji pod adresem: http://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/wolontariat-i-praca-
niezarobkowa-na-rzecz-innych/wolontariat-w-organizacjach-2016-r-wstepne-
wyniki-badania-praca-niezarobkowa-poza-gospodarstwem-domowym,2,2.html 
 
 

 


