
 
 

Zestawienie konsultacji społecznych, w których w 2010 roku  

stanowisko zajęła Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 

 

Odnośniki [pobierz]>>> pozwalają na zapoznanie się z konsultowanym dokumentem, stanowiskiem Federacji 

oraz ostateczną wersją dokumentu przyjętą po konsultacjach. 

 

 

1. Plan Działania dla Priorytetu VII PO KL na 2011 roku w województwie kujawsko-pomorskim: 

Dokument poddany konsultacjom: [pobierz ]>>> 

Stanowisko Federacji [08. lipca 2010 roku]: [pobierz ]>>> 
Zestawienie uwag zgłoszonych w konsultacjach: [pobierz]>>> 

Dokument po konsultacjach (przyjęty): [pobierz]>>> 

 

 

2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL 

Dokument poddany konsultacjom: [pobierz ]>>> 

Stanowisko Federacji [19. sierpnia 2010 roku]: [pobierz ]>>> 

Dokument po konsultacjach (przyjęty - element Zasad wyboru projektów w PO KL): [link]>>> 

 

 
3. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL)  

Dokument poddany konsultacjom: [pobierz ]>>> 

Stanowisko Federacji [27. sierpnia 2010 roku]: [pobierz ]>>> 

Zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych w konsultacjach: [pobierz]>>> 

Dokument po konsultacjach (przyjęty): [pobierz]>>> 

 

 

4. Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki (PO KL)  

Dokument poddany konsultacjom [pobierz ]>>> 
Stanowisko Federacji [03. września 2010 roku]: [pobierz ]>>> 

Zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych w konsultacjach: [pobierz]>>> 

Dokument po konsultacjach (przyjęty): [link]>>> 

 

 

5. Program współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z NGO na rok 2011  

Dokument poddany konsultacjom [pobierz ]>>> 

Stanowisko Federacji [09. października 2010 roku]: [pobierz ]>>> 

Zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych w konsultacjach: [pobierz ]>>> 
Dokument po konsultacjach (przyjęty): [pobierz ]>>> 

 

 

6. Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na rok 2011  

Dokument poddany konsultacjom [pobierz ]>>> 

Stanowisko Federacji [20. października 2010 roku]: [pobierz ]>>> 

Sprawozdanie z konsultacji oraz zestawienie uwag: [pobierz ]>>> 

Dokument po konsultacjach (przyjęty): [pobierz ]>>> 

  

 
7. Zasady wyboru projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki  

Dokument poddany konsultacjom [pobierz ]>>> 

Stanowisko Federacji [25. października 2010 roku]: [pobierz ]>>> 

Zestawienie uwag z konsultacji: [pobierz ]>>> 

Dokument po konsultacjach (przyjęty): [link ]>>> 

 

 

8. Zakres realizacji projektów partnerskich PO KL  

Dokument poddany konsultacjom: [pobierz ]>>> 
Stanowisko Federacji [30. listopada 2010 roku]: [pobierz ]>>> 

Zestawienie uwag z konsultacji: [pobierz ]>>> 

Dokument po konsultacjach (przyjęty): [pobierz ]>>> 

 

 

http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Plan_Dzialania_VII_2011_Konsultacje.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Federacja_uwagi_do_PD-VII.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Odpowiedzi_konsultacje_PD-VII.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/PD_2011_VII_17_12.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Nowy_wzor_wniosku_POKL_07-2010.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Formularz_uwag_wzor_wniosku_Federacja.pdf
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Strony/Nowa_wersja_Zasad_dokonywania_wyboru_projektow_w_ramach_POKL_161210.aspx
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Wytyczne_kwalifikowalnosc_v6_do_konsultacji.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/00_Uwagi_Wyt_kwalifikowaln_Federacja.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Zestawienie_uwag_Wytyczne_kwalif_25112010.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_22-11-2010.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Zasady_finansowania_v6_do_konsultacji.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Uwagi_Zasady_finansowania_Federacja.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Uwagi_zebrane_Zasady_finansowania_12-2010.pdf
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Strony/NowawersjaZasadfinansowaniaProgramuOperacyjnegoKapitalLudzki.aspx
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Projekt_Program_Woj-NGO_2011.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Uwagi_Program_Woj-NGO_2011.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Zestawienie_uwag_UMarsz_2011.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Program_Wojewodztwo-NGO_2011.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Projekt_Programu_2011_Torun.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Uwagi_projekt_Programu_Miasto-NGO_2011.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Sprawozdanie_z_konsultacji_10-2010.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Program_Miasto-NGO_2011_przyjety.pdf
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/kd/Strony/konsultacje_zasady_dokonywania_wyb_projektow_POKL_141010.aspx
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Zasady_wyboru_projektow_Federacja_25-10-2010.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Zestawienie_uwag_z_konsultacji_12-2010.pdf
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Strony/Nowa_wersja_Zasad_dokonywania_wyboru_projektow_w_ramach_POKL_161210.aspx
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Zakres_realizacji_projektow_do_konsultacji.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Uwagi_partnerstwo_Federacja.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Zestawienie_uwag_partnerstwo_24-12-2010.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Zakres_partnerstwo_POKL_12-2010.pdf

