
 
 

Harmonogram otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego  
na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w 2018 roku 

 
 
 
 

Lp. 

 
Zakres przedmiotowy 

otwartego konkursu ofert 

 
Termin ogłoszenia 

konkursu 

 
Termin realizacji zadań 

 
Wysokość środków 

przeznaczonych na realizację 
zadań w 2018 r.  

 
Departament odpowiedzialny 

za ogłoszenie i przeprowadzenie 
konkursu 

1.  
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez 
organizacje i inne uprawnione podmioty 
prowadzące działalność pożytku 
publicznego w roku 2018 zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań Samorządu 
Województwa Opolskiego w ramach I 
edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego – projektu: Zmieniam 
lokalny świat dzieci niepełnosprawnych na 
lepszy – udostępniam im rehabilitację 
 

03 stycznia 2018r. od luty 2018 r. do dnia 

30.09.2018 r. 

98 960,00 zł Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej 

2.  
1) wspieranie działań podnoszących 
kwalifikacje i rozwijających kompetencje 
przydatne na rynku pracy, w tym u osób 
bezrobotnych.  
2) wspieranie i inicjowanie działań na rzecz 
środowisk młodzieżowych 

 

24.01.2018 r. Nie wcześniej niż 

01.02.2018r. do 

31.07.2018 r. 

99 919 zł Departament Edukacji i Rynku Pracy 

3.  
Wspieranie aktywności społecznej 
dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich  
i odnowy wsi oraz ochrony 
bioróżnorodności zakresem zadań objęte 
zostają następujące obszary tematyczne:  
1) wspieranie uczestników Programu 
Odnowy Wsi i organizacji pozarządowych 
działających na obszarach wiejskich poprzez 
organizację spotkań, szkoleń, warsztatów  
i konferencji,  
2) wspieranie przedsięwzięć promujących 
ideę odnowy wsi oraz ochronę 
bioróżnorodności realizowanych przez 
organizacje pozarządowe. 

2 lutego 2018r. 25 kwietnia  -  

20 listopada 2018 r. 

240 000 zł Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 



4.  
Wspieranie przedsięwzięć związanych  
z obchodami setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz 20-leciem 
samorządu. 

Luty 2018 r.  100 000 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

5.  
Sprzątanie brzegów Odry i Kłodnicy – 
likwidacja dzikich wysypisk” zakresem 
działań objęte są następujące zagadnienia:  
1) Sprzątanie ze spływem kajakowym  
2) Festyn ekologiczny  
3) Przygotowanie i montaż tablic 

Luty/marzec 2018r. Kwiecień /czerwiec 2018 

r. 

63 750 zł Departament Ochrony Środowiska 

6.  
Finansowanie wkładów własnych do 
projektów, w ramach których organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub 
planują pozyskać środki finansowe ze 
źródeł zewnętrznych (wkłady własne) 

Marzec 

2018 r. 
 120 000 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

7.  
Wspieranie działań na rzecz zapewnienia 
porządku i bezpieczeństwa publicznego,  
w tym wspieranie przedsięwzięć mających 
na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska w sytuacjach zagrożenia. 

Marzec 

2018 r. 
 80 000 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

8.  
Promocja wolontariatu poprzez wspieranie 
przedsięwzięć, w tym: spotkań, szkoleń, 
działań doradczych, działań promocyjnych 
na rzecz upowszechniania wolontariatu. 

Kwiecień 2018 r.  30 000 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

9.  
Wspieranie działań na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych w tym: 
1) wspieranie działań na rzecz mniejszości 

narodowych i etnicznych w zakresie 
podtrzymywania tożsamości narodowej  
i etnicznej, 

2) wspieranie działań na rzecz integracji 
mniejszości narodowych i etnicznych ze 
społecznością regionalną. 

Maj 2018 r.  50 000 zł Biuro Dialogu i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

10.  
Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym (przewidywane 
trzy obszary tematyczne konkursu w w/w 

zakresie) 

2-gi kwartał 2018 r. wrzesień 2018 r.  
– grudzień 2019 r. 

150 000 zł 

Kwota przeznaczona na 
realizację zadań w roku 2018 

i 2019 

Pełnomocnik Zarządu Województwa 

Opolskiego ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

11.  Otwarty konkurs ofert w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury i 

sztuki 

08.01.2018 01.01.2018 

31.12.2018 

200 000 zł Departament Kultury, Sportu i Turystyki 



12.  
Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i 

krajoznawstwa 

 

08.01.2018 01.01.2018 

31.12.2018 

320 000 zł  Departament Kultury, Sportu i Turystyki 

13.  Otwarty konkurs ofert w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej. 

12.12.2017 01.01.2018 

31.12.2018 

1700 000 zł 
Departament Kultury, Sportu i Turystyki 

14.  
Otwarty konkurs ofert w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej poprzez wspieranie najwyższych 

klas rozgrywkowych w grach zespołowych 

i sportach motorowych. 

  

12.12.2017 01.01.2018 

31.12.2018 

1100 000 zł 
Departament Kultury, Sportu i Turystyki 

15.  
Otwarty konkurs w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej poprzez 

współpracę interdyscyplinarną środowisk 

sportowych. 

 

06.12.2017 01.01.2018 

31.12.2018 

1 000 000 zł Departament Kultury, Sportu i Turystyki 

16.  Wsparcie projektów realizowanych w 

ramach programów centralnych 

marzec/kwiecień 01.01.2018-31.12.2018 ? Departament Kultury, Sportu i Turystyki 

 


