
Harmonogram konkursów na realizacj ę zadań publicznych Województwa Dolno śląskiego w 2012 r. 
 

               Nazwa zadania                
priorytetowego/konkursu 

 

Termin ogłoszenia 
konkursu 

 
Termin realizacji 

zadania 

 
Pula środków do 
rozdysponowania  

Obszar 
działania  

 
Wydział 

odpowiedzialny 

Planowane ogłoszenie konkursu w oparciu o 
ustawę o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

Ogłoszenie konkursu 
planowane jest na 
pierwszą połowę 
marca 2012 r.   

 1 000 000 zł  Wydział ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

1. Całoroczna, sportowa rywalizacja dzieci i 
młodzieży na poziomie wojewódzkim 
i ogólnopolskim.  

2. Upowszechnianie sportu szkolnego, w tym 
organizacja na Dolnym Śląsku szkolenia 
i międzyszkolnej rywalizacji sportowej. 

3. Upowszechnianie sportu akademickiego  

w tym organizacja na Dolnym Śląsku szkolenia 
i międzyuczelnianej rywalizacji sportowej. 

4. Upowszechnianie sportu w środowisku 
wiejskim na poziomie wojewódzkim, w tym 
organizacja na Dolnym Śląsku szkolenia i 
współzawodnictwa dzieci i młodzieży. 

5. Upowszechnianie sportu osób 
niepełnosprawnych na poziomie 
wojewódzkim, w tym organizacja na Dolnym 
Śląsku szkolenia i współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży. 

6. Upowszechnianie sportu dla wszystkich na 
poziomie wojewódzkim, w tym organizacja 
imprez rekreacyjnych o zasięgu 

IV kwartał 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 11 stycznia 2012 
do 31 grudnia 2012 
r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 455 735 zł (zadania od 

1 do 8 ” przeznacza się 
kwotę  5 355 735 zł (pięć 
milionów trzysta 
pięćdziesiąt pięć tysięcy 
siedemset trzydzieści 
pięć złotych); zadanie 9” 
przeznacza się kwotę 100 
000 zł (słownie: sto 
tysięcy złotych);  
zadanie 10” przeznacza 
się kwotę 1 000 000 zł 
(jeden milion złotych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wydział Sportu i 
Rekreacji 



wojewódzkim. 

7. Organizacja szkolenia sportowego w 
wybranych klubach sportowych z Dolnego 
Śląska wytypowanych na podstawie 
osiągniętych w roku 2011 wyników 
sportowych w Ogólnopolskim Systemie 
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i 
Młodzieży. 

8. Organizacja szkolenia sportowego w oparciu 
o dolnośląskie programy wspierania 
uzdolnień sportowych wśród dzieci i 
młodzieży. 

9. Współpraca międzynarodowa w zakresie 
sportu z regionami partnerskimi 
województwa dolnośląskiego. 

10. Organizacja na Dolnym Śląsku 
regionalnych, ogólnopolskich i 
międzynarodowych imprez sportowych 
promujących kulturę fizyczną i osiągnięcia 
sportowe regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

1. Zadanie  „Festiwale sztuki” 
Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponad-
regionalnym charakterze polegające na 
organizowaniu festiwali i przeglądów 
muzycznych, teatralnych, filmowych lub 
innych mających szczególne znaczenie dla 
kultury Dolnego Śląska; 

2. Zadanie „Edukacja kulturalna dzieci i 
młodzieży” 

Przedsięwzięcia polegające na organizowaniu 
lub uczestniczeniu dzieci i młodzieży w 

22 listopad 2011 r. Od  1 lutego do 31 
grudnia 2012 r.: 

I edycja – 
przedsięwzięcia 
całoroczne oraz 
realizowane do 30 
czerwca 2012r., 

 

II edycja – dla 
przedsięwzięć 
realizowanych po 30 

Wysokość środków 
publicznych 
przeznaczonych na 
realizacje zadań w 2012 
r. wynosi 1 500 000 zł  
 
I edycja – 1 000 000 zł  
II edycja – 500 000 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Kultury 



festiwalach, przeglądach twórczości 
artystycznej, wystawach, warsztatach 
mogących mieć istotne znaczenie dla 
wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci 
i młodzieży; 

3. Zadanie „Tradycyjne dziedzictwo 
kulturowe” 

Inicjatywy służące popularyzacji i ochronie 
elementów tradycyjnej kultury regionalnej ze 
szczególnym uwzględnieniem folkloru i 
dziedzictwa kulturowego społeczności 
lokalnych Dolnego Śląska w formie 
przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, 
działań edukacyjnych służących idei 
kontynuacji wartości tworzących poczucie 
tożsamości kulturowej; 

4. Zadanie „Inicjatywa artystyczna” 
Przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu 
i prezentacji wydarzeń artystycznych 
mogących mieć wpływ  na promocję kultury 
Dolnego Śląska zarówno w kraju, jak i za 
granicą; 

5. Zadanie „Dialog kulturowy” 
Przedsięwzięcia polegające na budowaniu 
dialogu wśród grup narodowych i etnicznych, 
organizowaniu lub uczestnictwie w działaniach 
zmierzających do ochrony, zachowania i 
rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości 
Narodowych i etnicznych; 

6. Zadanie „Wydawnictwa” 
Niekomercyjne i niskonakładowe 

czerwca 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wydawnictwa książkowe i multimedialne 
poświecone zabytkom, opiece i ochronie 
dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. 

7. Zadanie „Projekty interdyscyplinarne” 

Przedsięwzięcia polegające na realizacji 
projektów kulturalnych łączących w sobie 
różne obszary kultury – np. imprezy 
plenerowe, konferencje naukowe, koncerty 
muzyczne inicjujące debatę o kulturze oraz 
łączące różne środowiska zaangażowane w 
działalność kulturalną 

 

 

 

 

 

1. Zadania w zakresie upowszechniania 
turystyki – organizacja imprez turystycznych, 
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, konferencji, 
seminariów, spotkań z udziałem 
przedstawicieli organizacji pozarządowych 
dotyczących rozwoju turystyki i promocji 
regionu. 

2  Zadania w zakresie promowania walorów 
turystycznych regionu – promocja lokalnych 
produktów i atrakcji turystycznych w ramach 
prezentacji targowych organizowanych na 
krajowych i zagranicznych targach 
turystycznych; wydawnictwa regionalne. 

3. Zadania w zakresie tworzenia jednolitego 
systemu informacji turystycznej na Dolnym 
Śląsku, wspieranie rozwoju e-turystyki na 
Dolnym Śląsku, wyznaczanie nowych i 
renowacja istniejących szlaków turystycznych i 
tematycznych w województwie dolnośląskim. 

 

13 grudzień 2011 r. 

 

Od 1 lutego do 31 
grudnia 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Na realizację zadań 1 i 2 
przeznaczono kwotę 
200 000 zł, na zadanie 3 
– 150 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Wydział Turystyki 



Regionalny program stypendialny w ramach 
Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień 
„z Dolny Śląsk”. Celem konkursu jest: 

1) tworzenie funduszu stypendialnego 

2) obsługa stypendiów przyznawanych przez 
Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania 
Uzdolnień dla zdolnej młodzieży na Dolnym 
Śląsku oraz Dyplomów Roku absolwentom 
uczelni wyższych  

3) promocja regionalnego programu 
stypendialnego 

 

 Maj/czerwiec 
2012/2013 r. 

Rok szkolny 2012–
2013 

150 000 zł   Wydział Edukacji i 
Nauki 

1.Konkurs dla organizacji pozarządowych. 

 

 

 
1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych: 
– wspieranie programów profilaktycznych  
i działań społeczności lokalnych na 
rzecz zapobiegania używania alkoholu, 
2. Zapobieganie narkomanii: 
– prowadzenie programów profilaktycznych 
dla dzieci i młodzieży (do 18 roku 
życia) zagrożonych narkomanią oraz 
eksperymentujących z narkotykami, 
niewymagających leczenia, 
3. Profilaktyka HIV/AIDS: 
– prowadzenie działalności profilaktyczno-
edukacyjnej dotyczącej problematyki 
HIV/AIDS ukierunkowanej na grupy docelowe, 

I kwartał 2012 r. 

 

 

 
Koniec II kwartału 
początek  III kwartału 
2012 r. 

 

I kwartał 2012 r. 

 

 

 
czerwiec 2012-
grudzień 2012 r. 
 

60 000 zł 

 

 

 
200 000 zł* (dochody na 

realizację wskazanych 
zadań pochodzą  z 
wpływów z wydawanych 
zezwoleń na obrót hurtowy 
w kraju napojami 
alkoholowymi do 18% 
zawartości alkoholu. 
Ponieważ wysokość tychże 
opłat dla przedsiębiorców 
kontynuujących działalność 
obrotu hurtowego 
uzależniona jest od 
wartości 
sprzedaży napoi 
alkoholowych w roku 
poprzedzającym 

 

 

 
 

Wydział Zdrowia – 
Dział Promocji 
Zdrowia 

 

Wydział Zdrowia – 
Dział Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Uzależnień 



ze szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży, 
– wspieranie programów redukcji szkód jako 
skutecznego narzędzia zapobiegania 
HIV/AIDS; 
 

wygaśnięcie zezwolenia, 
środki zasilające budżet 
Woj. Dolnośląskiego są 
trudne do oszacowania. 
Wpływają one 
nierównomiernie, dlatego 
Dział Profilaktyki  
i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień nie 
jest w stanie przewidzieć 
jakimi środkami będzie 
dysponował na wszystkie 
wskazane zadania). 

 

Wspieranie idei odnowy wsi. 
Celem konkursu jest wsparcie społeczności 
lokalnych, działających w „Odnowie 
Dolnośląskiej Wsi”, w realizacji projektów 
mających na celu poprawę funkcjonowania 
grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności 
mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz 
swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości 
wiejskiej, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. W 
ramach konkursu ofert przewiduje się 
udzielenie dotacji na realizację projektów w 
zakresie m.in. wykonania tablic 
informacyjnych, tzw. „witaczy” informujących 
o uczestnictwie w inicjatywie „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi, wydania materiałów 
promujących miejscowość, organizacji szkoleń, 
imprez oraz wystaw promujących inicjatywę 
Odnowy Wsi 
 

I połowa 2012 r.  400 000 zł  Departament 
Obszarów Wiejskich 
i Zasobów 
Naturalnych  



1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu wsparcia wkładów 
własnych organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2012 r. 
 
2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu wsparcia działań na 
rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
w 2012 r. 
Zadanie I „Równościowe zarządzanie 
kapitałem ludzkim”; 
Zadanie II „Rozwój Wolontariatu na Dolnym 
Śląsku”; 
Zadanie III „Działania aktywizacji 
senioralnej[60 +]”. 
 

20 grudzień 2011 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkursy obejmują 
zadania, których 
realizacja 
rozpoczyna się od 1 
lutego 2012 r. , 
kończy nie później 
niż 31 grudnia 2012 
r.   
 
 
 
 
 

180 000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
Wysokość środków 
publicznych 
przeznaczonych w 2012 

r. na realizację zadań 
wynosi ogółem 240 000 

zł, w tym: 

Zadanie I – 80 000 zł, 

Zadanie II – 80 000 zł, 
Zadanie III – 80 000 zł. 

 Wydział Współpracy 
z Organizacjami 
Pozarządowymi 

Planowane ogłoszenie konkursu w oparciu 
o ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w obszarze 
działalności wspomagającej rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości oraz w obszarze 
działalności wspomagającej rozwój 
techniki, wynalazczości i innowacyjności 
oraz rozpowszechniania nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej. 
 

I kwartale 2012 roku luty/marzec 2012 r. 300 000 zł  
 
 

Wydział Gospodarki 

Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez wzmocnienie 

I kwartał 2012 roku od dnia ogłoszenia 
do końca 2012 r. 

450 000 zł  Pełnomocnik 
Marszałka ds. 
Młodzieży 



postaw obywatelskich wśród młodzieży z 
terenu Dolnego Śląska 
 


