
Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Termin realizacji 

zadania

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu działalności na 

rzecz osób Niepełnosprawnych.

80 000 26 luty 2015

od dnia 17 kwietnia 

2015 do dnia 31 

grudnia 2015

Departament Spraw Społecznych - 1 530 000 zł w 2015 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu działalności na 

rzecz osób Niepełnosprawnych.

500 000 5 marzec 2015

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych 

dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i 

społecznej w 2015 r.

kwota zależna od 

wysokości środków 

PFRON przekazanych 

zgodnie z 

algorytmem 

marzec/kwiecień 

2015

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku

od dnia 15 maja 

2015 do dnia 31 

grudnia 2015



Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Termin realizacji 

zadania

Otwarty konkurs na realizację zadania 

publicznego z zakresu wsparcia 

organizacji pozarządowych – organizacja 

Dolnośląskiej Sieci Doradztwa 

Pozarządowego.

330 000 29 styczeń 2015

od dnia 1 marca do 

dnia 31 lipca 2015

Razem Departament 1 530 000

od dnia 15 kwietnia 

do dnia 31 grudnia 

2015

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego w 2015 r. 400 000 16 luty 2015

Otwarty konkurs ofert na realizację w 

roku szkolnym 2015/2016 zadania 

publicznego w ramach Dolnośląskiego 

Systemu Wspierania Uzdolnień "zDolny 

Śląsk". 

100 000 maj/czerwiec 2015

Wydział Kultury

Wydział Współpracy     

z Organizacjami 

Pozarządowymi    

Otwarty konkurs na realizację zadania 

publicznego z zakresu organizacji 

Dolnośląskich Targów Organizacji 

Pozarządowych w 2015 r.

Otwarty konkurs na realizację zadania 

publicznego z zakresu wsparcia działań na 

rzecz rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego w 2015 r. 

od dnia 16 marca 

do dnia 30 czerwca 

2015

od dnia 16 marca 

do dnia 31 grudnia 

2015

29 styczeń 2015

80 000 29 styczeń 2015

40 000

Wydział Edukacji            

i Nauki



Departament Zdrowia i Promocji Województwa - 6 270 500 zł w 2015 r.

Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Termin realizacji 

zadania

Program powszechnej nauki pływania 

”Umiem pływać”
890 000 26 listopad 2014

Rozpoczęcie 

zadania nie 

wcześniej niż 15 

stycznia 2015, 

zakończenie 

zadania nie poźniej 

niż 31 grudnia 2015

Program pozalekcyjnych zajęć 

sportowych dla dzieci klas IV-VI 

"Multisport" 

400 000 26 listopad 2014

Rozpoczęcie 

zadania nie 

wcześniej niż 15 

stycznia 2015, 

zakończenie 

zadania nie poźniej 

niż 31 grudnia 2015

Program poprawy stanu zdrowia i 

sprawności fizycznej uczniów klas I–III 

- „Mały Mistrz”
410 000 26 listopad 2014

Rozpoczęcie 

zadania nie 

wcześniej niż 15 

stycznia 2015, 

zakończenie 

zadania nie poźniej 

niż 31 grudnia 2015

od dnia 19 stycznia 

nowa nazwa wydziału: 

Wydział Sportu, 

Rekreacji i Turystyki 



Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Termin realizacji 

zadania

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej 

sportowo wraz z  całoroczną sportową 

rywalizacją dzieci i młodzieży na poziomie 

wojewódzkim i ogólnopolskim
2 700 000 26 listopada 2014

Rozpoczęcie 

zadania nie 

wcześniej niż 15 

stycznia 2015, 

zakończenie 

zadania nie poźniej 

niż 31 grudnia 2015

Zadania całoroczne związane ze 

szkoleniem, współzawodnictwem, 

upowszechnianiem kultury fizycznej i 

sportu
650 000 26 listopad 2014

Rozpoczęcie 

zadania nie 

wcześniej niż 15 

stycznia 2015, 

zakończenie 

zadania nie poźniej 

niż 31 grudnia 2015

Zadanie związane z organizacją imprez 

sportowych

450 000 26 listopad 2014

Rozpoczęcie 

zadania nie 

wcześniej niż 22 

stycznia 2015, 

zakończenie 

zadania nie poźniej 

niż 31 grudnia 2015

od dnia 19 stycznia 

nowa nazwa wydziału: 

Wydział Sportu, 

Rekreacji i Turystyki 



Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Termin realizacji 

zadania

Zadania związane z organizacją 

międzynarodowych zawodów w sportach 

zimowych

50 000 26 listopad 2014

Rozpoczęcie 

zadania nie 

wcześniej niż 7 

stycznia 2015, 

zakończenie 

zadania nie poźniej 

niż 30 czerwca 

2015

Upowszechnianie turystyki i promowanie 

walorów turystycznych regionu 200 500 28 listopad 2014

od dnia 16 lutego 

do dnia 31 grudnia 

2015 

Tworzenie jednolitego systemu informacji 

turystycznej na Dolnym Śląsku z 

wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii, wyznaczanie nowych i 

renowacja istniejących szlaków 

turystycznych i tematycznych w 

województwie dolnośląskim.

150 000 28 listopad 2014

od dnia 16 lutego 

do dnia 31 grudnia 

2015 

Organizacja międzynarodowego turnieju 

w tenisie ziemnym

150 000 16 grudzień 2014

Rozpoczęcie 

zadania nie 

wcześniej niż 28 

stycznia 2015, 

zakończenie 

zadania nie poźniej 

niż 30 czerwca 

2015

od dnia 19 stycznia 

nowa nazwa wydziału: 

Wydział Sportu, 

Rekreacji i Turystyki 



Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Termin realizacji 

zadania

Upowszechnianie lekkiej atletyki w 

oparciu o obiekty lekkoatletyczne 

powstałe w ramach programu "Dolny 

Śląsk dla Królowej Sportu"
150 000 12 marzec 2015

Rozpoczęcie 

zadania nie 

wcześniej niż 23 

kwietnia 2015, 

zakończenie 

zadania nie poźniej 

niż 30 grudnia 2015

Program upowszechniania piłki siatkowej 

70 000 12 marzec 2015

Rozpoczęcie 

zadania nie 

wcześniej niż 23 

kwietnia 2015, 

zakończenie 

zadania nie poźniej 

niż 30 grudnia 2015

Razem Departament 6 270 500

od dnia 19 stycznia 

nowa nazwa wydziału: 

Wydział Sportu, 

Rekreacji i Turystyki 



Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych 

Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Termin realizacji 

zadania

Wydział Obszarów 

Wiejskich

Obecnie brak 

środków

Wydział Obronności i 

Bezpieczeństwa

Departament Rozwoju Regionalnego

Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Termin realizacji 

zadania

Wydział  Gospodarki
Obecnie brak 

środków

Łączna kwota przeznaczona na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w UMWD wynosi 7 800 500 zł 

Stan na 19 marca 2015 r.

Obecnie brak 

środków


