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PUBLICYSTYKA & KONKURSY GRANTOWE 
 
 

 

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
POPRZEZ DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ORGANIZACJI W 
ZAKRESIE REALIZOWANYCH W 2019 ROKU PROJEKTÓW 
WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH SPOZA 
BUDŻETU GMINY GNIEW 
Dofinansowanie wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie 
realizowanych w 2019 roku projektów współfinansowanych ze środków 
pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew. 
 

Termin składania wniosków do: 22.03.2019 godz. 13:30 przez WITKAC 

Więcej informacji pod adresem: 

http://bip.gniew.pl/Article/get/id,20621.html 

 

ORGANIZOWANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY W GMINIE GNIEW 
POPRZEZ ORGANIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH 

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym i 
ponadlokalnym, mających na celu wzbogacenie oferty kulturalnej Gminy 
oraz promocję lokalnych twórców, w tym przede wszystkim: 

a. organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konferencji, prelekcji i 
konkursów na terenie gminy Gniew, w szczególności związanych z 
promocją dziedzictwa kulturowego i lokalnych twórców; 

b. udział w festiwalach, przeglądach i konkursach oraz w innych 
przedsięwzięciach kulturalnych; 

c. organizowanie warsztatów twórczych. 

Termin składania wniosków do: 22.03.2019 godz. 13:30 przez WITKAC 

Więcej informacji pod adresem: 

http://bip.gniew.pl/Article/get/id,20620.html 
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MINIGRANTY – KULTURA 

INICJATYWY KULTURALNE 

Termin składania wniosków do 21 marca 2019  
(na działania zaplanowane do realizacji w II i III  
kwartale 2019 roku.) alokacja 7000 zł (ok. 14 inicjatyw) 

Więcej informacji pod adresem: 
http://aktywnygniew.blogspot.com/2019/01/fundusz-minigrantow-2019.html 

 

EKOMINIGRANTY – EKOLOGIA 

Termin składania wniosków do 22 marca 2019  
Masz pomysł jak zrobić coś dla środowiska, np. posadzić drzewa, uprzątnąć 
okolice,  zadbać o zwierzęta, przeprowadzić ciekawe warsztaty itp.  

Do pozyskania granty w wysokości do 700 zł. 

Więcej informacji pod adresem: http://heliantus.org/index.php/7-
aktualnosci/404-ekominigranty-2019 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA NGO 
 

 

 
 
 
 

 

 

Ważne obowiązki NGO w marcu 
Najważniejsze dla organizacji pozarządowych sprawy w marcu to: 
Do 31 marca organizacje pozarządowe, których rokiem obrotowym jest 
rok kalendarzowy mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe. 
A wszystkie NGO powinny wypełnić i wysłać do Urzędu Skarbowego 
formularz CIT -8. W tym roku obowiązki te realizuje się elektronicznie. 
 
Więcej informacji pod adresem: https://publicystyka.ngo.pl/marcowe-obowiazki-
organizacji-sprawozdanie-finansowe-i-cit-8 

 

Szkolenie z WITKAC 
 
Dnia 13.03.2019 (środa) o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia 
Centrum Aktywnych – Gniew Plac Grunwaldzki 45 odbędzie się 
szkolenie z zakresu aplikowania o środki przez platformę Witkac. 
ZAPRASZAMY!!! 

 


