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Propozycje organizacji pozarządowych  
do Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 
a projekt Programu poddany konsultacjom społecznym 

 
 

Na początku września br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazane zostały postu-
laty dot. programu współpracy (więcej na ten temat tutaj>>>). Poniżej znajduje się zestawienie tych propozycji w kon-
tekście ich uwzględnienia w projekcie programu poddanego pod konsultacje społeczne 17 września 2014 roku. 

 
 
Liczba propozycji NGO dotyczących programu: 17 

Propozycje uwzględnione (w projekcie): 7 

Propozycje nieuwzględnione (w projekcie): 7 

Propozycje uwzględnione częściowo (w projekcie): 3 

 
 

 
Propozycja NGO 

 

 
Ujęta w projekcie? 

(Tak/Nie/Częściowo) 

 
Komentarz 

Umożliwienie (w ramach dotychczaso-
wych konkursów) realizacji ofert skiero-
wanych wyłącznie na wsparcie otoczenia 
osób niepełnosprawnych 

Nie Winno być w rozdziale II, pkt. 4). 
 
Nie ma bezpośredniego odwołania do tej propo-
zycji. NGO. Rozwiązanie zaproponowane przez 
organizacje  może zostać ujęte w dokumentacji 
konkursowej konkursów planowanych na 2015 
rok. 

Opracowanie i ogłoszenie konkursu na 
szeroko rozumiane inicjatywy edukacyjne 
dotyczące edukacji nieformalnej, pozasz-
kolnej 

Nie Winno być w rozdziale II, pkt. 5). 
 

Wprowadzenie w dokumentacji konkursu 
„wspieranie rodziny w wypełnianiu jej 
funkcji rodzicielskich” (zadanie 1, pkt g. 
programu) możliwości aplikowania na 
szkolenia dla kadry pracującej w ww. 
obszarze. 

Częściowo Winno być w rozdziale II, pkt. 1). 
 
Nie ma bezpośredniego odwołania do tej propo-
zycji NGO. Rozwiązanie zaproponowane przez 
organizacje  może zostać ujęte w dokumentacji 
konkursowej planowanego na 2015 rok nowego 
konkursu „wspieranie rodziny w wypełnianiu jej 
funkcji rodzicielskich”. 

Rozpoczęcie prac nad kompleksowym 
programem działań na rzecz wolontariatu 

Nie Winno być w rozdziale VI, pkt 13). 

Wspieranie w ramach programu współ-
pracy tylko zajęć o charakterze rekreacyj-
nym, a nie z ustawy o sporcie 

Nie Winno być w rozdziale VI. 

Wdrożenie (pilotaż) mechanizmu wspar-
cia finansowego dla przygotowania pro-
jektów międzynarodowych organizacji 
pozarządowych 

Tak W rozdziale VI, pkt 15) pojawia się działanie: 
wdrożenie (pilotaż) mechanizmu wsparcia finan-
sowego dla przygotowania projektów międzyna-
rodowych organizacji pozarządowych 

Zwiększenie środków finansowych prze-
znaczanych na konkursy w 2015 roku 

Nie Winno być w rozdziale IX. Kwota pozostaje bez 
zmian wobec roku 2014. 

Powołanie grupy roboczej w celu wypra-
cowania pomysłu na kampanię 1% na 
rzecz NGO z województwa kujawsko-
pomorskiego 

Częściowo W rozdziale VI, pkt. 13) pojawia się działanie: 
promowanie idei przekazywania 1% organiza-
cjom pożytku publicznego działającym na terenie 
województwa w ramach współpracy międzysek-
torowej  
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Wypracowanie jasnych zasad angażowa-
nia przedstawicieli III sektora w zespoły i 
grupy robocze  
 

Tak W rozdziale VI, pkt. 13) pojawia się działanie: 
podejmowanie prac nad wypracowaniem ja-
snych zasad angażowania przedstawicieli III 
sektora w zespoły i grupy robocze 

Stworzenie jednego miejsca, np. zakładki 
na stronie www z ofertą szkoleniową dla 
NGO prowadzoną przez różne podmioty 

Nie Winno być w rozdziale VI, część 13). 

Promowanie partnerskich projektów 
ponadnarodowych samorządu i organiza-
cji pozarządowych 

Tak W rozdziale VI, pkt. 15) pojawia się działanie: 
promowanie partnerskich projektów ponadna-
rodowych samorządu i organizacji pozarządo-
wych 

Uwzględnienie Szkoły Letniej Liderów 
Międzynarodowych jako cyklicznej formy 
rozwoju współpracy międzynarodowej 

Tak W rozdziale VI, pkt. 15) pojawia się działanie:
 kontynuacja Szkoły Letniej Liderów 
Międzynarodowych jako cyklicznej formy rozwo-
ju współpracy międzynarodowej 

Gromadzenie wiedzy o pozyskiwanych 
przez organizacje pozarządowe środkach 
finansowych spoza źródeł finansowych 
dostępnych w regionie 

Nie Winno być w rozdziale VI, część 13). 

Usunięcie zadania wskazanego w części 
VI. 8.g). Programu współpracy na 2014 
roku, tj. „korzystanie z bazy Orlik” 

Tak Zadanie zostało usunięte. 

Uspołecznienie procesu planowania „Fo-
rum Organizacji Pozarządowych Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego” 

Częściowo Winno być w rozdziale II, pkt. 13). 
 
Nie ma bezpośredniego odwołania do tej propo-
zycji. NGO. Rozwiązanie zaproponowane przez 
organizacje  może zostać ujęte w dokumentacji 
konkursowej planowanego konkursu dot. „orga-
nizacji i przeprowadzeniu Forum Organizacji 
Pozarządowych Województwa Kujawsko-
Pomorskiego” 

Rozpoczęcie prac nad modelem „jednego 
okienka” dla konkursów ofert 

Nie Winno być w rozdziale II, pkt. 13). 
 

Opracowanie (wzorem PO FIO) generato-
ra ofert umożliwiającego złożenie oferty, 
dostęp do oceny, wygenerowanie umowy 
i złożenie sprawozdania 

Tak W rozdziale VI, pkt. 13) pojawia się działanie: 
podjęcie prac nad stworzeniem generatora ofert, 
umożliwiającym złożenie oferty on-line 

 
 


