SPRAWOZDANIE Z PIERWSZEGO ROKU PRAC
III KADENCJI RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

I. Zrealizowane zadania
1. Przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych
przeprowadzono wśród organizacji pozarządowych aplikujących do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (RPO) konsultacje nt.
trudności procedurowych w zrealizowanych już konkursach oraz problemach z użytkowaniem
generatora i formularza wniosku w tych konkursach. Pozyskane informacje przekazano do
Departamentu Rozwoju Regionalnego, a podczas wspólnego spotkania z przedstawicielami
wymienionego Departamentu omówiono konsultowane kwestie i szukano rozwiązań.
W 2017 roku został uruchomiony nowy Generator w RPO.
2. Z inicjatywy Rady został powołany zespół do opracowania kampanii zachęcającej
do przekazywania 1% organizacjom pożytku publicznego z województwa kujawskopomorskiego. W skład zespołu weszli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku
Organizacji Pozarządowych oraz przedstawiciele organizacji, którzy odpowiedzieli na otwarty
nabór członków do zespołu. Wypracowano i wdrożono nową kampanię „1% dla naszego
Regionu”. Opracowano i rozesłano plakaty, ulotki i przygotowano spot radiowy.
3. Przeprowadzenie
wśród
członków
Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Organizacji
Pozarządowych i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego warsztatów konsultacyjnych
projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
organizacjami pozarządowymi na rok 2017. W wyniku konsultacji do projektu programu
powstało 17 postulatów, z których 13 zostało przyjętych (w tym 2 częściowo), 4 odrzucone
(tym samym przyjętych zostało 77% propozycji).
4. Przygotowanie i przesłanie do Biura Ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego
czterech propozycji tematów ewaluacyjnych RPO na 2017 rok. Propozycje dotyczyły:
 Badanie dostępności RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla organizacji
pozarządowych;
 Badanie jakości działań informacyjnych dotyczących RPO WK-P;
 Weryfikacja badania wpływu kryteriów premiujących na projekty składane w
konkursach Osi VII-XI RPO WK-P;
 Weryfikacja realizacji „zasady partnerstwa” we wdrażaniu RPO WK-P.
5. Podjęcie działań na rzecz otwarcia dostępu dla organizacji pozarządowych do konkursów RPO
w ramach polityki terytorialnej.
a.
Wysłano zapytanie do wszystkich powiatów i miast prezydenckich poza ZIT-em
dotyczące kwestii:
- sposobu przeprowadzenia naboru projektów do Strategii
- możliwości uwzględnienia kolejnych projektów na liście podstawowej,
b.
Wykorzystując pozyskane dane złożono pismo do Marszałka Województwa
przedstawiając problem dostępu do konkursów w ramach polityki terytorialnej oraz
problem niezrozumienia mechanizmów strategii OSI oraz ORSG przez samorządy.
c.
Przeprowadzono spotkanie z Marszałkiem Zbigniewem Ostrowskim oraz
przedstawicielami Departamentu Rozwoju Regionalnego w sprawie problemu z

dostępnością przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów RPO
przeprowadzanych z zastosowaniem zasady polityki terytorialnej.
W 2017 roku zostaną ogłoszone konkursy z EFS w działaniach/poddziałaniach RPO
przewidzianych do realizacji w ramach polityki terytorialnej, ale poza polityką terytorialną.
6. Podjęto uchwałę w sprawie pozytywnej opinii w sprawie Programu Współpracy Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

II. Reprezentowanie RDPP
1.
2.
3.
4.
5.

Udział przedstawiciela Rady w spotkaniu Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego,
Udział w spotkaniu z Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego,
Udział w Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Udział w uroczystościach wręczenia nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”,
Udział w Wojewódzkim Forum Organizacji Pozarządowych,

III. Terminy posiedzeń
W roku 2016 odbyło się 5 posiedzeń Rady w następujących terminach:
 02.02.2016
 17.03.2016
 16.06.2016
 07.11.2016
 09.12.2016
Ponadto pomiędzy posiedzeniami RDPP odbywały się spotkania Prezydium Rady.

