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BIULETYN WYDAWANY W RAMACH PROJEKTU  

„WIEDZĄC WIĘCEJ – MOŻNA WIĘCEJ” 
 

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  
 W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
PAMIĘTAJ! 
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Strona 2 

Rozpoczęła się realizacja pierwszego ze szkoleń w ramach projektu  

„Wiedząc więcej – można więcej” 

 

 

W maju br. rozpoczęło się pierwsze 

szkolenie w ramach projektu „Wiedząc 

więcej – można więcej”. W szkoleniu 

bierze udział 19 osób będących 

przedstawicielami organizacji 

pozarządowych z terenu powiatu 

chełmińskiego i gminy Grudziądz. 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe 

zasadami funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, zasadami prowadzenia 

dokumentacji związanej 

funkcjonowaniem organizacji oraz 

realizacją projektów.  

 

 

 

 

 

Od września rozpocznie się drugie szkolenie 

w zakresie księgowości i rozliczania dotacji 

oraz możliwości finansowanie działalności 

organizacji. Szkolenie dedykowane jest 

w szczególności osobom prowadzącym 

księgowość w organizacji.  

BIULETYN INFORMACYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

WYDAWANY W RAMACH PROJEKTU „WIEDZĄC WIĘCEJ – MOŻNA WIĘCEJ” 

 

 

 

Zapraszamy wszystkie organizacje, stowarzyszenia, kluby do współpracy  

polegającej na wymianie doświadczeń, informowaniu o realizowanych projektach  

oraz prowadzonych rekrutacjach do projektów.  

Informacje te zamieszczane będą na łamach niniejszego biuletynu. 



 

 

 

 

 

  

BIULETYN INFORMACYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

WYDAWANY W RAMACH PROJEKTU „WIEDZĄC WIĘCEJ – MOŻNA WIĘCEJ” 

Strona 3 

Możliwe źródła dofinansowania działalności statutowych organizacji pozarządowych 

Fundacja Kronenberga 

Fundacja Kronenberga od 1996 roku realizuje misję społeczną w imieniu swojego Fundatora - Citi 
Handlowy. W ramach swej działalności wspiera wartościowe inicjatywy realizowane przez inne organizacje 
na terenie całego kraju, w tym szczególnie te o wymiarze lokalnym.  
Misja Fundacji realizowana jest przez następujące działania:  

� udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom skutecznie działającym w zakresie edukacji 
i rozwoju lokalnego oraz działającym na rzecz zreformowania edukacji ekonomicznej i nauki 
przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej, 

� dotowanie szczególnie wartościowych działań edukacyjnych w zakresie kultury, ze 
szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego, 

� upowszechnianie idei wolontariatu pracowniczego.  

Fundacja udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach 
dwóch głównych obszarów programowych: 

I. EDUKACJA  
• Innowacje w edukacji  
• Edukacja ekonomiczna  
• Dziedzictwo kulturowe i tradycje  
• Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży  

II. ROZWÓJ LOKALNY  
• Priorytety opieki zdrowotnej  
• Polityka społeczna  
• Nauka przedsiębiorczości 

Finansowane są, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.: warsztaty, 
szkolenia, konkursy i olimpiady. O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy 
kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. 
Organizacja składająca wniosek musi posiadać konto bankowe.  

Nie finansowane są: osoby fizyczne, podmioty prawa handlowego, przedsięwzięcia realizowane dla 
osiągnięcia zysku, koszty bieżącej działalności organizacji, projekty inwestycyjne (w tym budowy, 
remonty), projekty realizowane za granicą, przedsięwzięcia religijne i politycznych, konferencje, sympozja, 
seminaria, zakupy wyposażenia pracowni komputerowych, wydawnictwa, imprezy okolicznościowe 
(festiwali, koncertów,  przedstawienia teatralne, jubileusze, wystawy etc.), obozy, kolonie, rajdy, 
przedsięwzięcia sportowe, stypendia, kapitał żelazny. 

Najbliższe terminy składania wniosków są następujące:  
Wnioski o dofinansowanie projektów o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie 
przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w następujących 
terminach:  
- do 30 września 2009 (udostępnienie systemu od 1 września - decyzja 25 listopada 2009 
- do 31 marca 2010 (udostępnienie systemu od 1 marca 2010) - decyzja 17 maja 2010 
Więcej informacji na stronie: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#wnioski  
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Strona 4 

Redakcja biuletynu: 

Starostwo Powiatowe w Chełmnie 
Zespół Zarządzania Projektami 
ul. Harcerska 1  
86-200 Chełmno  
pok. nr 20 

 

Osoby redagujące: 

Anna Wojnowska, 

Grzegorz Piątkowski 

Dane kontaktowe: 

zzp@powiat-chelmno.pl, 

056 677 24 45 

509 687 875 

 

KONSULTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

W ramach współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

a Starostwem Powiatowym w Chełmnie prowadzony jest cykl spotkań konsultacyjnych. Konsultacje 

obejmują zagadnienia związane z pozyskiwaniem wsparcia z Unijnych Funduszy Pomocowych. 

Skorzystać mogą z nich wszyscy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania, przedsiębiorcy, rolnicy, 

organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego. Konsultacje są bezpłatne, prowadzą je 

pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, z delegatury w Grudziądzu. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sali nr 2 w Starostwie Powiatowym w Chełmnie,  

ul Harcerska 1,  

w godzinach od 12:00 do 14:00, 

w dniach: 7 i 21 lipca oraz 4 i 25 sierpnia. 

 

 

Z konsultacji można skorzystać również w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Konsultacje organizowane 

są przez Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Najbliższe spotkanie 

konsultacyjne odbędzie się 23.06.2009r. (wtorek), w godzinach od 14.00 do 17.00 w pokoju 260 (I Pietro) 

Tematem konsultacji będzie doradztwo z zakresu zarządzania projektami w organizacjach pozarządowych 

(m.in. tworzenie projektów, składanie wniosków o dotacje, rozliczanie dotacji). 

 
 

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM 

pt. „Współpraca między organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób dotkniętych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Doświadczenia niemieckie i polskie”, 

Seminarium odbędzie się 29 czerwca 2009 roku w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej im. 

Jana Pawła II w Przysieku o godzinie 11.00. 

Organizatorami są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia 

Inicjatyw Pozarządowych TŁOK wraz z Biurem Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzka Radą 

Organizacji  

Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2009 roku w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej im. 

Jana Pawła II w Przysieku o godzinie 11.00. 


