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WIADOMOŚCI  

 

Lekcje on-line dla organizacji 
Nie wiesz, jakie obowiązki sprawozdawcze ciążą na organizacjach pozarządowych? Masz 
problem z wypełnianiem niezbędnych dokumentów? Skorzystaj z darmowych lekcji on-line 
Internetowego Centrum Wsparcia. 

Więcej: http://lekcje.poradnik.ngo.pl/  

 

Już wkrótce ruszają fundusze norweskie! 
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych „Obywatele dla Demokracji” finansowany  
z funduszy norweskich i EOG będzie wdrażany od połowy lipca 2013 r. do grudnia 2016 r. 
Pierwszy nabór konkursowy zaplanowano od 1 września 2013 r.  

Więcej: http://www.batory.org.pl/aktualnosci/obywatele_dla_demokracji  

 

Zafiszkuj - prześlij swój pomysł na aktywność młodzieży 
Już od roku 2014 zaczną funkcjonować nowe fundusze europejskie. Nadszedł właściwy 
moment, by zastanowić się nad tym, na co konkretnie będą wydawane środki w naszym 
regionie.  

Więcej: http://kampania.fundacjafarma.pl/zafiszkuj/  

 

Nowa Przestrzeń: konkurs dla pracujących z młodzieżą 
Trwa konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszej praktyki (metody) w zakresie 
aktywizacji młodzieży. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, jednostki 
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, firmy a także grupy nieformalne 
złożone z osób pełnoletnich z terenu województwa świętokrzyskiego. Termin nadsyłania 
zgłoszeń: 31 sierpnia 2013 r. 

Więcej: http://kampania.fundacjafarma.pl/konkurs/  

 

Konkurs fotograficzny 
Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa w ramach kampanii „Nowa Przestrzeń” 
we współpracy z „Echo Dnia” organizuje konkurs fotograficzny. Tematem konkursu jest 
aktywność społeczna młodzieży. Termin nadsyłania prac mija 31 sierpnia 2013 r. 

Więcej: http://kampania.fundacjafarma.pl/pokazcie-nam-swoja-aktywnosc/  
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NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE  

 

Z PZU po lekcjach 
Do 12 lipca przyjmowane są wnioski w konkursie dotacyjnym Fundacji PZU. Celem 
konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach. 

Więcej: http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne  

 

UE dla transnarodowych produktów turystycznych 
Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w zakresie turystyki 
wykorzystującej europejskie dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. Termin składania 
wniosków upływa 31 lipca 2013 r. 

Więcej: http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/wsparcie-ue-dla-transnarodowych-produktow-
turystycznych  

 

Fundusz Wyszehradzki 
Uruchomiony został Program Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspierający finansowo 
projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska, 
Słowacja) w obrębie współpracy kulturalnej, naukowej i badań naukowych, edukacji, 
wymiany młodzieży, współpracy transgranicznej. Maksymalna kwota przypadająca na jeden 
projekt to 6 000 EUR. 

Więcej http://visegradfund.org/grants/small_grants/  

KURSY, SZKOLENIA  

 

Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia 
Trwa nabór na szkolenie w zakresie praktycznego tworzenia projektów pod kątem 
dostępnych programów dotacyjnych. Uczestniczyć w nim mogą przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, kół gospodyń, grupy nieformalne i wolontariusze, przedstawiciele 
samorządów, wiejscy liderzy oraz osoby aktywnie działające na obszarach wiejskich 
zamierzające założyć organizacje pozarządową.  

Data: 19-21 lipca 2013 r. |Miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne Ranczo, Makoszyn 132; 
26-004 Bieliny 

Więcej: http://ds.org.pl/sandomierz/zaproszenie-na-szkolenie-planowanie-i-zarzadzanie-projektami-wsparcia/  

 

Kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych z EFS 
Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach zaprasza na szkolenie, którego celem jest przekazanie 
informacji nt. zasad kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.  W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby reprezentujące instytucje, mające 
siedzibę na terenie miasta Kielc lub powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, 
pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskiego. Udział w szkoleniu 
jest bezpłatny. 

Data: 2 lipca 2013 r. | Miejsce: Centrum Systemów Komputerowych ZETO SA w Kielcach, 
przy ul. Śniadeckich 31 

Więcej: http://kielce.roefs.pl/szkolenia/szkolenie/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-finansowanych-z-
ef/cpe/show/Training/  
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Szkolenie z animacji i inkubacji  
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Centrum Regionalne zaprasza na bezpłatne 
szkolenie „Metody animacji oraz inkubacji wiejskich organizacji pozarządowych”. Zajęcia są 
skierowane do organizacji i instytucji działających na obszarach wiejskich. Uczestnicy mają 
zapewniony nocleg, pełne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. 

Data: 1-2 lipca 2013 r. | Miejsce: Centrum Edukacyjne w Wólce Wilanowskiej 18A; 26-006 
Nowa Słupia 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/890021.html  
 

INKUBATOR KIELCE  

 

Spotkanie Kieleckiego Banku Czasu! 
Kielecki Bank Czasu zaprasza na spotkanie wszystkich chętnych do podzielenia się swoim 
czasem. 

Termin: 5 lipca o godzinie 17:00 | Miejsce: Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej  
w Kielcach.  

Więcej: www.facebook.com/kielecki.bank.czasu  

 

Staszów. „Mania Działania” rozwija się! 
Organizują zajęcia dla dzieci z domu dziecka, oddają hołd lokalnym bohaterom, odnawiają 
zniszczone przystanki, inspirują innych do działania i nie zrobili tego z przymusu, nudów czy 
by dostać lepszą ocenę… 

Więcej: http://skroc.pl/d4f9  

 

Jędrzejów. Innowacyjny Promyk Nadziei  
Powiat wzbogacił się w innowacyjne przedsięwzięcie, jakim jest Centrum Integracji 
Społecznej „Błękitny Promyk Nadziei”. Dzięki Centrum osoby niepełnosprawne z powiatu 
jędrzejowskiego mają możliwość powrotu  do życia społeczno-zawodowego. 

Więcej: http://www.jedrzejow.pl/wydarzenia/wydarz01all.php?recordID=464&ID_wydFK=  
 

INKUBATOR ŁAGÓW  

 

Wąchock. XVI Krajowy Turniej Sołtysów 
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej, Gmina Wąchock, Miejsko - Gminny Ośrodek 
Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka zapraszają na XVI Krajowy Turniej Sołtysów. 
Podczas Turnieju odbędą się obrady Sołtysów jak również nastąpi wręczenie nagród „Sołtys 
Roku”. Na przybyłych czeka wiele ciekawych atrakcji. 

Data: 29-30 czerwca 2013 r. 

Więcej: http://mgok.wachock.pl/images/stories/turniej-2013/plakat-soltysi2013.jpg  
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Starachowice. Wystawa „Foto –Pasje” 
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zaprasza na wernisaż wystawy 
fotograficznej „FOTO –PASJE”. Będzie to pierwsza z dwóch prezentacji prac autorstwa 
członków Starachowickiego Towarzystwa Fotograficznego. Wystawa potrwa do 5 lipca 
2013 r. 

Więcej: http://wirtualnestarachowice.pl/kultura,6262,Muzeum-Przyrody-i-Techniki-zaprasza-na-wystawe-
fotograficzna-FOTO-PASJE.html  

 

Sandomierz. Otwarty konkurs na realizację w 2013 r. zadań publicznych 
Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2013 r. zadań 
publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące 
działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie: profilaktyka i ochrona zdrowia, 
edukacja i wychowanie, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, sport i rekreacja. 

Data: ofertę należy złożyć najpóźniej do 3 lipca 2013 r. do godz.9.00 | Miejsce: Sekretariat 
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34 

Więcej:http://www.powiat.sandomierz.pl/content.php?sid=08edf6f3e906fe031dc78ecaee1e01ef&cms_id=3&lan
g=pl  

WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl  

 

NGO muszą korzystać z nowych technologii 
Organizacje nadal w bardzo niewielkim stopniu wykorzystują nowe technologie. Głównie  
z powodu braku wiedzy, braku czasu, a także pewnej obawy przed wszelkimi nowinkami 
technologicznymi. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/890933.html  

 

Edukacja wychodzi poza szkołę 
To jedna z największych branż trzeciego sektora w Polsce. Organizacje zajmują się edukacją 
dzieci i dorosłych, współpracują z publicznymi placówkami oświatowymi. Zdarza się też, że 
prowadzą szkoły. Szkolne wakacje to dla nich również czas intensywnej pracy z dziećmi  
i młodzieżą. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/890637.html  

 

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE  

 

Do 15.07.2013 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od wynagrodzeń 
wypłaconych w m-cu czerwcu 2013 r. W tym terminie należy zapłacić również należne 
składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP. 

 

 

Do 22.07.2013 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych za m-c czerwiec 2013r.  – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy poniżej 
200 zł). 

Do 25.07.2013 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za m-c 
czerwiec 2013 r. (od kwietnia zmieniła się wersja deklaracji – obowiązuje wersja nr 14). 
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30 czerwca minął termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Najpóźniej 
tego dnia należy przeprowadzić Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia lub 
posiedzenie organu uprawnionego do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

Od dnia zatwierdzenia sprawozdania organizacja ma 10 dni na złożenie w Urzędzie 
Skarbowym sprawozdania finansowego wraz z uchwałą o przeznaczeniu dochodu  
i sposobie pokrycia straty – termin ostateczny 10 lipca, jeśli posiedzenie organu 
zatwierdzającego odbyło się 30 czerwca 2013 r. 

Organizacje wpisane do rejestru przedsiębiorców (prowadzące działalność gospodarczą) 
mają 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego na jego złożenie w KRS celem 
ogłoszenia w Monitorze Sądowym – termin ostateczny 15 lipca, jeśli posiedzenie organu 
zatwierdzającego odbyło się 30 czerwca 2013 r. 

Przypominamy również,  że 15 lipca mija ostateczny termin umieszczenia sprawozdania 
finansowego i merytorycznego w bazie danych na stronie Departamentu Pożytku 
Publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Niedotrzymanie  tego terminu może 
pozbawić organizację możliwości otrzymywania wpływów z 1 %. 

Adres bazy: http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,%3E%3E,742.html  
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