
1.  

W dniach od 08.05.2017r. do 26.05.2017r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Stobrawy” organizować będzie poniższe nabory wniosków  na operacje w ramach 

poddziałania 19.2 

- Rozwój rynków zbytu – 200 000,00 

- Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – 300 000,00 

- Wspieranie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw – 100 000,00 

- Wspieranie współpracy w zakresie usług turystycznych - 100 000,00 

- Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych – 

100 000,00 

Ogłoszenia o naborze wkrótce ukażą się na naszej stronie internetowej 

www.dotacje.dolinastobrawy.pl 

2.  

W dniach od 19.04.2017r. do 19.05.2017r. organizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie X”. Szczegóły 

wkrótce na naszej stronie internetowej www.dotacje.dolinastobrawy.pl/dzialaj-lokalnie 

 3.  

W tym roku po raz drugi Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło nabór do nagrody 

„Ludzie, którzy zmieniają biznes".  

To nagroda przyznawana pracownikom różnych szczebli, nie tylko z sektora biznesu, ale 

także z podmiotów niebiznesowych: uczelni wyższych, administracji publicznej, organizacji 

pozarządowych czy organizacji otoczenia biznesu. Wyróżnienie przyznawane jest tym, którzy 

dążą do tego, aby zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny stawało się w Polsce 

standardem i którzy swoim osobistym zaangażowaniem przyczynili się w latach 2015- 2016 

do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social 

reposnsibility). 

Nagroda zostanie w tym roku przyznana w następujących kategoriach: 

I Biznes – pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej 

firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu 

pracy i poza nim. 

II Sektor pozabiznesowy – pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, 

administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i 

zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy i poza nim. 
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III Różnorodność – pracownik/pracowniczka  organizacji biznesowej lub pozarządowej, 

administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei 

różnorodności w miejscu pracy i poza nim. 

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 13 kwietnia. 

Więcej informacji o nagrodzie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na 

www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda   

4.  

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” i  Kluczborska Rada 

Seniorów serdecznie zapraszają na Spotkanie z Muzą n.t. „O WIOŚNIE Z POTRZEBY 

SERCA” Spotykanie odbędzie się w dniu 4.04.2017 o godzinie 17 w Klubie Seniora w 

Kluczborku ul. Jagiellońska 1 

Wstęp wolny! 

5.  

Uwaga KONKURS – Adamed dla seniora. Nie przegap szansy dla Twojej organizacji. Zgłoś 

pomysł i wygraj 10 000 zł na jego realizację. Formularz zgłoszeniowy dostępny na 

adamed.com.pl/adamed-dla-seniora/ 

6.  

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu poszukuje 

osób do projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy”. 

 Projekt kierowany jest do osób młodych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego, w 

wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież 

NEET. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP, 

ani studenci studiów stacjonarnych. Możliwy jest udział studentów studiów zaocznych o ile 

nie pracują i spełniają kryteria młodzieży NEET. Informacje można uzyskać pod nr telefonu 

tel. +48 508501338 | tel. 775421901. 

7.  

Przesyłamy zaproszenie do udziału w konkursie na "Najciekawszą koncepcję 

zagospodarowania terenów zielonych wsi". Regulamin konkursu wraz z formularzami 

zgłoszeniowymi znajdują się  oraz są do pobrania na stronie www.odnowawsi.eu  Termin 

nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2017r. 

8.  

Informuję, że wystartował Opolski Portal Edukacji Kulturowej www.edukoopolskie.pl, 

wdrożony w ramach projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016–2018” we 

współpracy z Województwem Opolskim. 

http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda
http://adamed.com.pl/adamed-dla-seniora/
tel:+48%20508%20501%20338
http://www.odnowawsi.eu/
http://www.edukoopolskie.pl/


Zachęcam do użytkowania portalu oraz rozpowszechniania informacji o nim, jako 

potencjalnego sposobu bezpłatnej promocji realizowanych przez Państwa wydarzeń 

kulturalnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych itp. 

Portal daje możliwość nie tylko samodzielnego zamieszczania przez Partnerów informacji o 

przedsięwzięciach, lecz co najistotniejsze stanowi łatwą dla odbiorcy wyszukiwarkę 

wydarzeń, w tym kulturalno-edukacyjnych, realizowanych na Opolszczyźnie. 

Poniżej link do filmiku promującego portal: 

http://www.youtube.com/watch?v=bFiTIffIoJw 

9.  

W imieniu Pana Wiesława Kryniewskiego, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi przesyłam zaproszenie na warsztaty "Zachowajmy cenną bioróżnorodność 

Opolszczyzny", których efektem ma być opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu 

zgodnie z tradycją i poszanowaniem przyrody. Do sołectw, które zostaną zakwalifikowane na 

warsztaty przyjadą eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu celem zapoznania 

się ze specyfiką wsi, a potem przedstawiciele sołectw będą uczestniczyć w 4 dniowych 

warsztatach, w trakcie których opracują koncepcję zagospodarowania wybranego przez siebie 

fragmentu miejscowości. 

Warunki udziału w warsztatach oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu. 

Wszystkie informacje zostały także umieszczone na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce 

"Komunikaty". 

10.  

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi konkursami grantowymi organizowanymi w kraju 

http://fundusze.ngo.pl/ 
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