
 
 

Zestawienie konsultacji społecznych, w których w 2011 roku  

stanowisko zajęła Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 

 

Odnośniki [pobierz]>>> pozwalają na zapoznanie się z konsultowanym dokumentem, stanowiskiem Federacji 

oraz ostateczną wersją dokumentu przyjętą po konsultacjach. 

 
1. Senacki projekt Ustawy o zrzeszeniach 

Wspólne stanowisko organizacji w sprawie senackiego projektu Ustawy o zrzeszeniach: [pobierz]>>> 

Stanowisko Federacji [07 lutego 2011 roku]: [pobierz]>>> 

Wynik konsultacji projektu: [link]>>> 

 

 

2. Wykorzystanie przez województwo kujawsko-pomorskie środków Krajowej Rezerwy Wykonania PO KL 

Stanowisko Rady NGO, Stowarzyszenia "Tłok" oraz Federacji [22 lutego 2011 roku]: [pobierz]>>> 

 

 
3. Regulamin Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Dokument poddany konsultacjom: [pobierz]>>> 

Stanowisko Federacji [25 marca 2011 roku]: [pobierz]>>> 

 

 

4. Zakres merytoryczny Planów Działania PO KL na 2012 rok 

Stanowisko Federacji [10 czerwca 2011 roku]: [pobierz]>>> 

 

 
5. Polityki lokalowej Gminy Miasta Torunia wobec organizacji pozarządowych 

Stanowisko Federacji [11 lipca 2011 roku]: [pobierz]>>> 

 

 

6. Projektów Planów Działania PO KL na 2012 rok w województwie kujawsko-pomorskim (Priorytety VI-IX) 

Stanowisko Federacji [18 lipca 2011 roku]: [pobierz]>>> 

Projekt Planu Działania dla Priorytetu VII na 2012 rok poddany konsultacjom: [pobierz]>>> 

Projekt Planu Działania dla Priorytetu VIII na 2012 rok poddany konsultacjom: [pobierz]>>> 

Projekt Planu Działania dla Priorytetu IX na 2012 rok poddany konsultacjom: [pobierz]>>> 

Zestawienie uwag z konsultacji: [pobierz]>>> 
  

 

7. Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kuj.-Pom. z NGO na l. 2011-2015 

Dokument poddany konsultacjom [pobierz]>>> 

Stanowisko Federacji [17 października 2011 roku]: [pobierz]>>> 

Zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych w konsultacjach: [pobierz]>>> 

Dokument po konsultacjach (przyjęty): [pobierz]>>> 

 

 
8. Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z NGO na 2012 rok 

Dokument poddany konsultacjom [pobierz]>>> 

Stanowisko Federacji [17 października 2011 roku]: [pobierz]>>> 

Zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych w konsultacjach: [pobierz]>>> 

Dokument po konsultacjach (przyjęty): [pobierz]>>> 

 

 

9. Projektu Szczegółowego opisu priorytetów PO KL (z października 2011 roku) 

Dokument poddany konsultacjom [pobierz]>>> 

Stanowisko Federacji [26 października 2011 roku]: [pobierz]>>> 
Dokument po konsultacjach (przyjęty): [pobierz]>>> 

 

 

10. Drugiej wersji projektów Planów Działania PO KL na 2012 rok w woj. kuj.-pom. (Priorytety VII i IX) 

Projekt drugiej wersji Planu Działania dla Priotytetu VII na 2012 rok poddany konsultacjom: [pobierz]>>> 

Uwagi Federacji dot. drugiej wersji Planu Działania dla Priorytetu VII [28 października 2011 roku]: [pobierz]>>> 

Dokument po konsultacjach (przyjęty): [pobierz]>>> 

Projekt drugiej wersji Planu Działania dla Priotytetu IX na 2012 rok poddany konsultacjom: [pobierz]>>> 

Uwagi Federacji dot. drugiej wersji Planu Działania dla Priorytetu IX [28 października 2011 roku]: [pobierz]>>> 
Dokument po konsultacjach (przyjęty): [pobierz]>>> 
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11. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w PO KL (z października 2011 roku) 

Dokument poddany konsultacjom [pobierz]>>> 

Stanowisko Federacji [04 listopada 2011 roku]: [pobierz]>>> 
Dokument po konsultacjach (przyjęty): [pobierz]>>> 

 

 

12. Zasad finansowania PO KL (z listopada 2011 roku) 

Dokument poddany konsultacjom [pobierz]>>> 

Stanowisko Federacji [10 listopada 2011 roku]: [pobierz]>>> 

Dokument po konsultacjach (przyjęty): [pobierz]>>> 
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