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Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info! Dowiesz się tam co aktualnie dzieje się w Sieci oraz
na jakie wydarzenia zapraszają Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze.
Dołącz do nas na facebooku

WIADOMOŚCI/INFORMACJE:
1% dla Dolnego Śląska. Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw
obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w regionie. Więcej informacji.
Dziewiąte posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Obradom przewodniczył Pan Cezary
Przybylski – Marszałek Województwa, który przekazał informację o aktualnym stanie wdrażania Programu oraz
o zmianie w składzie Komitetu Monitorującego. Podsumował również oba etapy konsultacji projektu kryteriów,
które były przedmiotem posiedzenia. Warto podkreślić, iż nad kryteriami do Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja
energii ze źródeł odnawialnych oraz dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych pracowała
Grupa robocza ds. zrównoważonego rozwoju. Spotkanie w tej sprawie odbyło 29 lutego, a propozycje kryteriów są
wynikiem wspólnej pracy przedstawicieli Grupy roboczej oraz pracowników Wydziału Zarządzania RPO, a także
zaangażowania przedstawicieli ZIT. Więcej informacji.
Dolnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, czy Wasz pomysł na
projekt ma szanse na pozyskanie dofinansowania z funduszy europejskich, zapraszamy do skorzystania z usług
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Na Dolnym Śląsku można korzystać z usług Głównego PIFE
we Wrocławiu oraz Lokalnych PIFE działających w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Usługi świadczone przez
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) są bezpłatne. Więcej informacji.
Jest nowy jednolity tekst ustawy o pożytku. Marszałek Sejmu RP wydał obwieszczenie, w którym ogłosił nowy
jednolity tekst ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poprzednie ujednolicenie wydano
w 2014 r. Więcej informacji.
Aukcje charytatywne zgodnie z prawem. Polski system prawny nie definiuje „aukcji charytatywnej” i nie daje
prostej instrukcji, jak ją zorganizować, a co najważniejsze – właściwie rozliczyć. W praktyce fundacje
i stowarzyszenia korzystają z różnych rozwiązań. Więcej informacji.
4 marca 2016 roku przy Placu Konstytucji w Warszawie odbyło się publiczne ogłoszenie Obywatelskiego Paktu Na
Rzecz Mediów Publicznych. Z inicjatywy Obywateli Kultury, Obywateli Nauki i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych, którzy od Kongresu Kultury w 2009 roku domagają się reformy i uspołecznienia mediów
publicznych, została powołana koalicja 46 organizacji, ruchów i stowarzyszeń obywatelskich, kulturalnych
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i społecznych (lista w załączeniu), które podpisały Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych. Koalicja jest
otwarta, deklaracje udziału są zbierane pod adresem e-mail pakt.mediapubliczne@gmail.com. Więcej informacji.
Watchdogportal.pl - portal o kontroli obywatelskiej. Watchdogportal.pl to jedyna w Polsce strona www w całości
poświęcona zagadnieniom związanym z działaniami strażniczymi. Dowiesz się z niej, czym są i czym zajmują się
organizacje i osoby stojące na straży praw człowieka i patrzące władzom na ręce, samodzielnie zamieścisz własne
artykuły, a dodając profil w Bazie Inicjatyw Strażniczych, zbudujesz z nami mapę watchdogów w Polsce. Więcej
informacji.
Program A-i-R Wro - konkurs dla NGO i spółdzielni socjalnych. Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro już po
raz trzeci zaprasza organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne z Wrocławia i Dolnego Śląska do udziału
w konkursie na współorganizację rezydencji artystycznej. Zgłaszać można projekty, których głównym celem jest
wspieranie idei mobilności artystów oraz międzynarodowej wymiany artystycznej, przy jednoczesnym
uwzględnieniu promowania działań zaproszonych na rezydencję twórców. Więcej informacji.
Bodnar: Do organizacji przyjeżdżam po inspirację [wywiad] – Organizacje działają bardzo blisko życia i rozwiązują
konkretne problemy. I przyjeżdżam do nich w tym samym celu: by zdobyć inspirację odnośnie tego, jakimi jeszcze
problemami moglibyśmy zająć się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Po to jesteśmy – mówi Adam Bodnar,
Rzecznik Praw Obywatelskich, o prowadzonych przez siebie konsultacjach z organizacjami pozarządowymi. Więcej
informacji.
Gmina Przyjazna Seniorom. Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom zaprasza samorządy do włączenia się do
Sieci Gmin Przyjaznych Seniorom. Tworzą ją miasta i wsie, które dbają o jakość życia swoich starszych mieszkańców
i stale starają się ją poprawiać. Więcej informacji.
Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Duże_A_Przestrzeń dla
Piękna: Natura-Społeczność-Architektura. 29 marca o godz. 18:00 wykład p.t. ,,Zielone miasto" wygłosi GÜNTHER
VOGT (Szwajcaria) architekt krajobrazu, twórca praktyki Vogt Landscapes, projektujący otoczenie m.in.: budynków
Herzog & de Meuron, Petera Zumthora, SANAA czy współpracujący z Olafurem Eliassonem. Günther Vogt bada
i przetwarza różnorodne formaty miejskiej przyrody: dziką i bujną; krajobraz przekształcony przez środowisko
kulturowe oraz wykonstruowaną utopię - miejski ogród. Poza pracą projektową rozwija także jednostkę badawczą,
której efekty pracy wykorzystywane są w kolejnych realizacjach i publikacjach pracowni. Wykłada na ETH
w Zurychu. Więcej informacji.
Przygotowała:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, III p., pok. 409 53-677 Wrocław, tel./faks (71)
793 23 24, www.dfop.org.pl.
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