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KONKURS NA WSPARCIE ODDOLNYCH INICJATYW  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłosił konkurs zamknięty na składanie 

wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz 

aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Konkurs dotyczy oddolnych inicjatyw lokalnych, obejmujących:  

• projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z 

wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej);  

• wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. 

w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich;  

• rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów 

ludzkich na poziomie lokalnym.  

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty określone w art. 11 ust. 3 Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Poziom dofinansowania wynosi 100% wartości projektu  

Maksymalna wartość projektu to 50 000,00 PLN 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą 

w terminie: od dnia 04.09.2009 r. od godz. 08:00 do dnia 02.10.2009 r. do godz. 15:00 (w dni 

robocze w godzinach od 08:00 do 15:00)  w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Toruniu, ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń (Decyduje data wpływu wniosku do 

Instytucji Organizującej Konkurs)  

Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela 

Instytucja Organizująca Konkurs - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 

ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń, pod nr tel. (056) 610 21 50/51/60, 

na stronie internetowej www.efs.ropstorun.pl oraz drogą elektroniczną e-mail: 

karolina.kucharska@ropstorun.home.pl 
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DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Organizacje pozarządowe, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Społecznego mogą korzystać z bezpłatnego doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS 

w Toruniu. 

Bezpłatne spotkania konsultacyjne prowadzone przez doradcę Regionalnego Ośrodka EFS w Toruniu 

dotyczą różnorodnych kwestii związanych, zarówno z ubieganiem się o wsparcie z EFS (tworzenie 

koncepcji projektowej, przygotowanie wniosku aplikacyjnego), jak i wdrażaniem projektu 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Po porady dotyczące 

poprawnego opracowania wniosku i zarządzania projektem mogą zgłaszać się przedstawiciele 

wszystkich instytucji zamierzających złożyć wnioski aplikacyjne w najbliższych konkursach, jak 

i osoby, które są zaangażowane w realizację projektu w ramach EFS. 

Ze względu na trudności projektodawców z poprawnym opracowaniem wniosków zgodnie 

z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL można wziąć udział 

w spotkaniach doradczych poświęconych uwzględnieniu zasady równość płci w tworzonych 

projektach. Podczas spotkania będą mieli Państwo okazję do wyjaśnienia wątpliwości związanych 

z uwzględnianiem powyższych zasad w Państwa projektach, dokonania zmian we wcześniej 

przygotowanych projektach lub przygotowania poprawnego wniosku spełniającego wymogi tzw. 

standardu minimum. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z doradcą Regionalnego Ośrodka EFS w Toruniu - 

panią Aleksandrą Kalocińską pod numerem telefonu 056 652 22 40 lub na adres 

akalocinska@ecwm.org.pl. 

Usługi doradcze świadczone przez Ośrodek dadzą Państwu większą szansę na uzyskanie wsparcia ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Doradztwo dla organizacji pozarządowych we wrześniu 2009 r.: 
 

Miejsce: Urząd Marszałkowski w Toruniu Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi, pokój nr 260 (I piętro),  

Tel. 056 62 18 403 lub 056 62 18 371  

22.09. oraz 29.09.2009 r. (wtorek), godz. 14.00-17.00 .  

doradztwo z zakresu księgowości w organizacjach pozarządowych, Ekspert: p. Jadwiga Kowalska - 

Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Toruniu 
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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 

REALIZOWANE PROJEKTY 

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie właśnie rozpoczęła się rekrutacja do 

projektu: „Podnoszenie kwalifikacji szansą na sukces”. 

Mieszkańcy powiatu mogą wziąć udział w następujących szkoleniach z zakresu: 

• obsługi konsumenta – 40 h, 

• kuchni świata – 40 h 

• obsługi programów magazynowych i do księgowania – 40 h 

• praktycznej obsługi i eksploatacji sprzętu do zbierania zielonek – 105 h, 

• bukieciarstwa – 40 h, 

• florystyki – 40 h. 

Liczba miejsc jest ograniczona.  

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie: http://www.zs-grubno.fr.pl/ 

Termin składania formularzy rekrutacyjnych upływa z dniem 25.09.2009 r. Informacje można 

uzyskać pod numerem telefonu: 0 56 686 21 78. 

Projekt „Podnoszenie kwalifikacji szansą na sukces” jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiat Chełmiński wspólnie z Zespołem 

Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, Stowarzyszeniem Przyjaciół i Absolwentów 

Zespołu Szkół CKP oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie w ramach Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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. 


