
 
 

Zestawienie konsultacji społecznych, w których w 2012 roku  

stanowisko zajęła Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 

 

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

oraz ostateczną wersją dokumentu przyjętą po konsultacjach. 

 

 

1. Wstępne stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczące Funduszu dla Organizacji 

Pozarządowych (w ramach EOG) 

Dokument poddany konsultacjom [zobacz]>>> 

Stanowisko Federacji [17 lutego 2012 roku]: [zobacz]>>> 

 

 

2. Pierwsza wersja Planów Działania na 2013 r. w województwie kujawsko-pomorskim (Priorytety VI-IX) 

Dokument poddany konsultacjom [zobacz]>>> 
Stanowisko Federacji [13 lipca 2012 roku]: [zobacz]>>> 

Zestawienie uwag i wynik konsultacji projektu Planu Działania dla Priorytetu VI na 2013 rok: [zobacz]>>> 

Zestawienie uwag i wynik konsultacji projektu Planu Działania dla Priorytetu VII na 2013 rok: [zobacz]>>> 

Zestawienie uwag i wynik konsultacji projektu Planu Działania dla Priorytetu VIII na 2013 rok: [zobacz]>>> 

Zestawienie uwag i wynik konsultacji projektu Planu Działania dla Priorytetu IX na 2013 rok: [zobacz]>>>  

 

 

3. Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2020 roku RÓWNE SZANSE. 

Dokument poddany konsultacjom [zobacz]>>> 

Stanowisko Federacji [14 sierpnia 2012 roku]: [zobacz]>>> 
Zestawienie uwag z konsultacji [5 września 2012 roku]: [zobacz]>>> 

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

 

 

4. Projekt Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej 

Dokument poddany konsultacjom [zobacz]>>> 

Stanowisko Federacji [07 września 2012 roku]: [zobacz]>>> 

 

 
5. Projekt Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na l. 2013-

2018  

Dokument poddany konsultacjom [zobacz]>>> 

Stanowisko Federacji [07 września 2012 roku]: [zobacz]>>> 

Zestawienie uwag z konsultacji [20 września 2012 roku]: [zobacz]>>> 

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

 

 

6. Projekt Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok  

Dokument poddany konsultacjom [zobacz]>>> 
Stanowisko Federacji [07 września 2012 roku]: [zobacz]>>> 

Zestawienie uwag z konsultacji [06 listopada 2012 roku]: [zobacz]>>> 

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

  

 

7. Projekt Regulaminu konsultacji społecznych Gminy Miasta Toruń 

Dokument poddany konsultacjom [zobacz]>>> 

Stanowisko Federacji [17 września 2012 roku]: [zobacz]>>> 

Zestawienie uwag z konsultacji [08 listopada 2012 roku]: [zobacz]>>> 
 

 

8. Projekt "Alternatywnego sposobu rozliczania zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym" 

Dokument poddany konsultacjom [zobacz]>>> 

Wspólne stanowisko Federacji i Grupy Roboczej Specjalistów działającej przy RCES w Toruniu [17 września 2012 roku]: 

[zobacz]>>> 

 

 

9. Projekt "Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej"" 

Dokument poddany konsultacjom [zobacz]>>> 
Stanowisko Federacji [21 września 2012 roku]: [zobacz]>>> 

 

http://www.federacja-ngo.pl/konsultacje/file/505ff220ad6edc724efd686f8d35af12.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Konsultacje_2012/Uwagi_konsultacyjne_stanowisko_RDPP_17-02-2012.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/konsultacje/file/a9af3f7a10ba83868231a81dbf9b6119.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/PD_2013_I_tura/PD2013_formularz_zglaszania_uwag_Federacja_NGO_Torun_13072012.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/PD_2013_I_tura/02_Wyniki_konsultacji_I_tura_VI.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/PD_2013_I_tura/04_Wyniki_konsultacji_I_tura_VII.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/PD_2013_I_tura/06_Wyniki_konsultacji_I_tura_VIII.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/PD_2013_I_tura/08_Wyniki_konsultacji_I_tura_IX.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/konsultacje/file/b93da617f549a35b0349245cd29d25a4.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/Formularz_konsultacji_KPFOP_otwarty.pdf
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/niepelnosprawni/20120912_konsultacje/Sprawozdanie.pdf
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/niepelnosprawni/20121128_program/Program.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/konsultacje/file/a4f7b3dc9e02f2c8d1dc692ac8e2deda.zip
http://federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Konsultacje_2012/Uwagi_Federacja_Program_wspolpracy_GMT_PES_07-09-2012.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/konsultacje/file/9cd651352526937fade6e667aefc7974.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Konsultacje_2012/Uwagi_Federacja_Program_wieloletni_GMT-NGO_07-09-2012.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/ks_raport_ngo_progr_2013-2017.pdf
http://orbitorun.pl/upload/file/440_12_zal_01.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/konsultacje/file/1cc3407ca90d6192a0f04f327bfa16da.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Konsultacje_2012/Uwagi_Federacja_Program_rocznego_2013_GMT-NGO_07-09-2012.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Konsultacje_2012/zestawienie_uwag_w_ramach_konsultacji_Programu_2013.pdf
http://orbitorun.pl/upload/file/441_12_zal_01.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/konsultacje/file/87ae9012482c785e6379df80d531462e.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Konsultacje_2012/Uwagi_Regulamin_konsultacji_Federacja-17-09-2012.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Konsultacje_2012/ks_reg_kons_spol_2012_raport.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/konsultacje/file/9fd808010d94067fbc08c0faa65bfbd4.pdf
http://www.rces.torun.pl/page15-GRUPA_ROBOCZA_SPECJALISTOW
http://federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Konsultacje_2012/Uwagi_propozycje_GRS-Federacja_sposob_rozliczania_17-09-2012.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/konsultacje/file/a31590a145dc13f0ce2c3d487c093ecf.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/Konsultacje/Konsultacje_2012/00_Uwagi_Federacja_KPRES_21-09-2012.pdf


 
 

10. Druga wersja Planów Działania na 2013 r. w województwie kujawsko-pomorskim (Priorytety VI-IX) 

Dokumenty poddane konsultacjom: 

Projekt Planu Działania dla Priorytetu VI PO KL [zobacz]>>>  
Projekt Planu Działania dla Priorytetu VII PO KL [zobacz]>>>  

Projekt Planu Działania dla Priorytetu VIII PO KL [zobacz]>>> 

Projekt Planu Działania dla Priorytetu IX PO KL [zobacz]>>> 

 

Stanowisko Federacji [01 października 2012 roku]: [zobacz]>>> 

 

Zestawienie uwag z konsultacji [23 listopada 2012 roku]:  

Plan Działania dla Priorytetu VII PO KL [zobacz]>>> 

Plan Działania dla Priorytetu VIII PO KL [zobacz]>>> 
Plan Działania dla Priorytetu IX PO KL [zobacz]>>> 

 

 

11. Projekt "Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2013" 

Dokument poddany konsultacjom [zobacz]>>> 

Stanowisko Federacji [10 października 2012 roku]: [zobacz]>>> 

Zestawienie uwag z konsultacji [6 listopada 2012 roku]: [zobacz]>>> 

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

 
 

12. Projektu "Zasad finansowania PO KL" 

Dokument poddany konsultacjom [zobacz]>>> 

Stanowisko Federacji [23 listopada 2012 roku]: [zobacz]>>> 

Zestawienie uwag z konsultacji [24 grudnia 2012 roku]: [zobacz]>>> 

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

 

 

13. Projekt "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL " 
Dokument poddany konsultacjom [zobacz]>>> 

Stanowisko Federacji [30 listopada 2012 roku]: [zobacz]>>> 

Zestawienie uwag z konsultacji [21 grudnia 2012 roku]: [zobacz]>>> 

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

 

 

http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-pokl/Plany%20dzialan/2013/11%2009%20VI.pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-pokl/Plany%20dzialan/2013/12%2009%20VII.pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-pokl/Plany%20dzialan/2013/11%2009%20VIII.pdf
http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-pokl/Plany%20dzialan/2013/11%2009%20IX.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/uwagi_sugestie_PD_2013_Federacja_01-10-2012.pdf
http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-pokl/Plany%20dzialan/Wyniki%20konsultacji%20II%20tura%20-%20Priorytet%20VII.pdf
http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-pokl/Plany%20dzialan/Wyniki%20konsultacji%20II%20tura%20-%20Priorytet%20VIII.pdf
http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-pokl/Plany%20dzialan/Wyniki%20konsultacji%20II%20tura%20-%20%20Priorytet%20IX.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/konsultacje/file/10b1fffcfc3f490a27dc121c228acb20.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/Federacja_uwagi_do_Programu_wspolpracy_2013.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/zestawienie_uwag_w_ramach_konsultacji_Programu_2013.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/program_2013.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/konsultacje/file/90e342748139c11cc775565639164f85.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/01_Uwagi_do_Zasad_finansowania_Federacja_23-11-2012.pdf
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Documents/Zasadywyboruprojektow1stycznia2013.pdf
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Documents/Zasady_finansowania_271212.pdf
http://www.federacja-ngo.pl/konsultacje/file/920b13aca511bfaf8f572b37dd1ea558.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/00_Uwagi_KPFOP_formularz_Zasady_wyboru_30-11-2012.pdf
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Documents/ZestawienieuwagdoZasadwyboruprojektow1212.pdf
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Documents/Zasadywyboruprojektow1stycznia2013.pdf

