
Harmonogram otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego  

na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w 2019 roku 

 
 

 

 

Lp. 

 

Zakres przedmiotowy 

otwartego konkursu ofert 

 

Termin 

ogłoszenia 

konkursu 

 

Termin realizacji zadań 

 

Wysokość środków 

przeznaczonych na realizację 

zadań w 2019 r.  

 

Departament 

odpowiedzialny 

za ogłoszenie  

i przeprowadzenie konkursu 

1. Priorytet: aktywność społeczna dotycząca rozwoju obszarów 

wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności w zakresie: 

1) wspieranie uczestników Programu Odnowy Wsi  

i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich 

poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów  

i konferencji,  

2) wspieranie działań promujących ideę odnowy wsi. 

 

23.01.2019 

 

od 25 kwietnia 2019 r.  

do 15 listopada 2019 r. 

 

250 000,00 zł 

 

DRW 

2. Priorytet: aktywność społeczna dotycząca rozwoju obszarów 

wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności w zakresie: 

1) wspieranie działań promujących dziedzictwo kulinarne 

2) Promocję regionalnych produktów tradycyjnych. 

 

01.02.2019 

 

od 15 maja 2019 r. 

do 15 listopada 2019 r. 

 

100 000,00 zł 

 

DRW 

3. Priorytet II: „Realizacja zadań publicznych przez podmioty 

Programu”, zadanie 2a „Wspieranie aktywności społecznej 

dotyczącej polepszania jakości życia mieszkańców regionu  

w zakresie zdrowia, polityki społecznej oraz przeciwdziałania 

uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym”, obszar tematyczny 

„wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom  

i dysfunkcjom społecznym”, zadania konkursowe: 

1. Szkoła Profesjonalnej Profilaktyki - doskonalenie kompetencji 

pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół województwa 

opolskiego i/lub studentów i absolwentów pedagogiki oraz 

psychologii mieszkających w województwie opolskim, 

dotyczące obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień, w szczególności wczesnego rozpoznawania 

zagrożeń związanych z używaniem alkoholu, środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz 

umiejętności podejmowania interwencji profilaktycznej 

2. Realizacja autorskiego programu profilaktycznego dotyczącego 

używania alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych adresowanego do młodzieży szkół 

ponadpodstawowych w celu uzyskania rekomendacji w ramach 

procedury udzielania rekomendacji w Systemie rekomendacji 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. 

 

styczeń 2019 r. 

od kwietnia 2019 r.  

do grudnia 2020 r.  

z terminem rozpoczęcia 

wskazanym szczegółowo  

w umowie 

80 000,00 zł  

(+ 80 000 zł w 2020 r.) 
PU 



4. Priorytet: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne 

uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez 

współpracę interdyscyplinarną środowisk sportowych. 

W ramach priorytetu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej zakresem zadań objęte zostają następujące obszary 

tematyczne:  

• Wspieranie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo 

uczestniczącej w Systemie Sportu Młodzieżowego 

• wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich  

i sędziowskich, 

• wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji 

zawodów sportowych w województwie opolskim, 

• wspieranie organizacji imprez sportowych  

w ramach upowszechniania kultury fizycznej, 

• upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach  

i grupach społecznych. 

 

  

grudzień 2018 r. 

 

od dnia 01.01.2019 r.  

do dnia 31.12.2019 r.,  

z terminem rozpoczęcia 

wskazanym szczegółowo  

w umowie 

 

1 800 000,00 zł 

 

DKS 

5. Priorytet: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne 

uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w 2019 roku zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez 

wspieranie najwyższych klas rozgrywkowych w grach zespołowych 

i sportach motorowych. 

W ramach priorytetu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej zakresem zadań objęte zostają następujące obszary 

tematyczne: 

• wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji 

zawodów sportowych w województwie opolskim, 

• wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach 

upowszechniania kultury fizycznej. 

 

 

styczeń 2019 r. 

 

  

od dnia 01.03.2019 r.  

do dnia 30.06.2019 r.,  

z terminem rozpoczęcia 

wskazanym szczegółowo  

w umowie 

 

 

500 000, 00 zł 

 

 

DKS 

6. Priorytet: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne 

uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w 2019 roku zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez 

wsparcie zadań realizowanych w ramach projektów, programów  

i funduszy centralnych. 
 

 

 

styczeń 2019 r. 

 

od dnia 01.03.2019 r.  

do dnia 31.12.2019 r.,  

z terminem rozpoczęcia 

wskazanym szczegółowo  

w umowie 

 

 

350 000, 00 zł 

 

 

DKS 



• W ramach priorytetu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej zakresem zadań objęte zostają następujące obszary 

tematyczne: 

• wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich  

i sędziowskich, 

• wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji 

zawodów sportowych w województwie opolskim, 

• wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach 

upowszechniania kultury fizycznej, 

• upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach  

i grupach społecznych. 

 

7. Priorytet: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne 

uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w 2019 roku zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Konkurs obejmuje  następujące obszary tematyczne: 

• wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich  

i sędziowskich, 

• wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji 

zawodów sportowych w województwie opolskim, 

• wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach 

upowszechniania kultury fizycznej, 

• upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach  

i grupach społecznych. 

 

 

 

styczeń 2019 r. 

 

od dnia 01.03.2019 r.  

do dnia 31.12.2019 r.,  

z terminem rozpoczęcia 

wskazanym szczegółowo  

w umowie 

 

 

1 350 000, 00 zł 

 

 

DKS 

8. Priorytet rozwój turystyki i krajoznawstwa. 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne 

uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego  

w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 

W ramach priorytetu rozwoju turystyki i krajoznawstwa zakresem 

zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:  

• działalność turystyczno – krajoznawczą  

w Województwie, 

• rozwój produktów turystycznych i systemu informacji 

turystycznej Województwa, 

• promowanie walorów turystycznych regionu, 

• ratownictwo i ochrona turystów w regionie. 

 

 

 

styczeń 2019 r. 

 

od dnia 01.03.2019 r.  

do dnia 31.12.2019 r.,  

z terminem rozpoczęcia 

wskazanym szczegółowo  

w umowie 

 

 

320 000, 00 zł 

 

 

DKS 



9. Priorytet kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego zakresem zadań objęte zostają 

następujące obszary tematyczne: 

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne 

uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku -

publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego  

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

W ramach priorytetu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego zakresem zadań objęte zostają 

następujące obszary tematyczne: 

• realizowanie inicjatyw mających na celu rozwijanie edukacji 

artystycznej dzieci i młodzieży z województwa opolskiego,  

• promocja twórców związanych z województwem opolskim, 

realizujących projekty artystyczne na rzecz mieszkańców 

Opolszczyzny,  

• „Kultura dla rodziny”: organizacja festiwali, konkursów, 

przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, wystaw 

artystycznych i innych imprez, o zasięgu co najmniej 

regionalnym, sprzyjających rozwojowi integracji społecznej,  

• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej,  

• promocja i wspieranie rozwoju kultury mniejszości narodowych 

i etnicznych,  

• wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów,  

• wspieranie udziału w imprezach kulturalnych  

i artystycznych.  

 

 

styczeń 2019 r. 

 

od dnia 01.03.2019 r.  

do dnia 31.12.2019 r.,  

z terminem rozpoczęcia 

wskazanym szczegółowo  

w umowie 

 

 

280 000, 00 zł 

 

 

DKS 

10. 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) 

 

styczeń 2019 r. 

 

 

od podpisania umowy  

do dnia 31.12.2019 r.,  

 

 

 

120 000,00 zł 

 

 

Biuro Dialogu i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

11. 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. 

 

luty 2019 r. 

 

od podpisania umowy  

do dnia 31.12.2019 r.,  

 

 
 

80 000,00 zł 

 

Biuro Dialogu i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

12. Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych: 

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. 

 

marzec/kwiecień 

2019 r. 

 

od podpisania umowy  

do dnia 31.12.2019 r.,  

 

 
 

80 000,00 zł 

 
 

Biuro Dialogu i Partnerstwa 

Obywatelskiego 



13. Promocja wolontariatu poprzez wspieranie przedsięwzięć, w tym: 

spotkań, szkoleń, działań doradczych, działań promocyjnych na 

rzecz upowszechniania wolontariatu. 

 

 

kwiecień 2019 r. 

od podpisania umowy  

do dnia 31.12.2019 r.,  

 

 

100 000,00 zł 

 

Biuro Dialogu i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

14. W ramach priorytetu II.2k wspieranie działań i inicjatyw 

realizowanych we współpracy z zagranicą w Województwie 

Opolskim realizowanych na obszarze Województwa Opolskiego w 

następujących obszarach  tematycznych: 

1) rozwój współpracy transgranicznej, mającej na celu rozwój 

społeczno-gospodarczy pogranicza polsko-czeskiego, w tym 

euroregionów Pradziad i Silesia, promowanie umiejętności 

międzykulturowych wśród mieszkańców regionów pogranicza,  

2) transfer wiedzy i technologii,  

3) kształtowanie dobrego wizerunku województwa wśród 

regionów Europy oraz w Polsce,  

4) promocję idei integracji europejskiej oraz doświadczeń i wiedzy 

partnerów europejskich w zakresie funkcjonowania w 

strukturach europejskich i przekazywanie ich regionom spoza 

Unii,  

5) rozwój gospodarczy, z uwzględnieniem rozwoju małej i średniej 

przedsiębiorczości oraz turystyki i wymianę doświadczeń 

dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej za granicą  

6) wymianę doświadczeń specjalistycznych i samorządowych 

7) aktywizację społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

zwiększenie udziału mieszkańców w przedsięwzięciach 

międzynarodowych  

8) międzynarodową wymianę doświadczeń, m.in. w dziedzinie 

kultury, sztuki i  ochrony dziedzictwa,  edukacji, ochrony 

zdrowia, ekologii, ochrony przyrody i energetyki odnawialnej, 

pomocy społecznej i polityki senioralnej oraz poszanowania 

praw mniejszości, 

9) organizację międzynarodowego  wypoczynku dzieci i młodzieży 

i międzynarodowych konkursów młodzieżowych o charakterze 

edukacyjnym.  

 

 

marzec 2019 r. 

od podpisania umowy  

do dnia 31.12.2019 r.,  

z terminem rozpoczęcia 

określonym w umowie 

50 000 zł 
Departament Współpracy  

z Zagranicą i Promocji 

Regionu 

15. Priorytet: wspieranie działań mających na celu promocję regionu:  

1) inicjatywy o charakterze promocyjnym, których celem jest 

rozwój gospodarczy regionu,  

2) inicjatywy promujące walory i rozwój Województwa,  

3) inicjatywy wykorzystujące wielokulturowość Województwa,  

4) działania propagujące wiedzę o regionie i jego walorach,  

5) działania promujące potencjał ludzki regionu, 

przedsiębiorczość, zdolność adaptacji i wielokulturowość, 

propagujące zatrudnienie, aktywizację zawodową oraz rozwój 

 

marzec 2019 r. 

 

od podpisania umowy 

do dnia 31.12.2019 r., 

z terminem rozpoczęcia 

określonym w umowie 

 

100 000,00 zł 

 

 

Departament Współpracy  

z Zagranicą i Promocji 

Regionu 



wspólnot i społeczności lokalnych (konkursy, wystawy, kampanie 

promocyjne, targi, konferencje, spotkania informacyjne, giełdy i 

misje gospodarcze w kraju i zagranicą),  

6) działania zwiększające atrakcyjność regionu,   

7) działania związane z promowaniem oraz uzyskaniem 

certyfikatów produktów regionalnych,  

8) przedsięwzięcia związane z synergiczną promocją gospodarczą, 

turystyczną, kulturalną (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki 

weekendowej i biznesowej). 

16. Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa  

i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym: Prowadzenie trzech mieszkań 

wspomaganych (MW)w ramach projektu pt. Niezależne życie - 

wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie 

usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami 

neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą 

Parkinsona oraz osób starszych 

 

styczeń/luty 

2019 r. 

 

Konkurs wieloletni –do 

2021r. 

 

w roku 2019 ok. 480 750,00 zł 

w roku 2020 do  806 760,00 zł  

w roku 2021 do 698 220,00 zł  

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu 

17. Poprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych 

społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym  - 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 

 

marzec/ 

kwiecień 2019 r. 

 

 

do 15 grudnia 2019r. 

wysokość środków PFRON 

przeznaczonych na konkurs 

ofert zostanie określona po 

przyjęciu w br. przez Sejmik 

Województwa Opolskiego  

uchwały w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i wysokości 

środków PFRON na te zadania  

 

Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu 

18. Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa  

i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym,  w tym: 

1. wspieranie działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa 

żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie 

pomocy społecznej. 

2. aktywizacja zawodowa i społeczna grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym organizacja imprez   

o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym oraz 

spotkań świątecznych. 

3. wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z zagrożonych 

ubóstwem rodzin w formie stacjonarnej, półstacjonarnej  

i jednodniowych imprez  o charakterze regionalnym,   w tym 

wsparcie dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich oraz 

organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci Polaków 

zamieszkałych za granicą. 

 

marzec/ 

kwiecień 2019 r. 

 

 

 

do grudzień 2019r. 

 

100 000,00 zł 

 

Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu  



19. Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa  

i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym: aktywizacja zawodowa  

i społeczna grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 

organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, 

kulturalnym oraz spotkań świątecznych pn.:  „Regionalny Dzień 

Seniora” w ramach projektu   „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług 

społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z EFS 

 

 

 

kwiecień - 

wrzesień 2019 r. 

 

 

 

do 31 października 2019r. 

 

 

 

87 000,00 zł 

 

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu 

20. Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa  

i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym: aktywizacja zawodowa  

i społeczna grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 

organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, 

kulturalnym oraz spotkań świątecznych : Hipoterapia dla osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu   „Nie – Sami – Dzielni – 

rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne”, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfin. z EFS 

 

 

kwiecień - 

wrzesień 2019 r. 

 

 

do 31 grudnia  2019r. 

 

 

Kwota będzie znana po 

zatwierdzeniu zmian do 

wniosku o dofinansowanie  

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu 

21. Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa  

i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym: aktywizacja zawodowa  

i społeczna grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 

organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, 

kulturalnym oraz spotkań świątecznych:  świąteczne spotkanie 

osób niepełnosprawnych w ramach projektu   „Nie – Sami – 

Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z EFS 

 

 

kwiecień - 

wrzesień  

2019 r. 

 

 

do 31 grudnia 2019r. 

 

 

Kwota będzie znana po 

zatwierdzeniu zmian do 

wniosku o dofinansowanie 

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu 

22. Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. Opolski Dzień 

Rodziny - zadanie nr 6 projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 

2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna 

współfinansowanego z EFS 

 

maj – czerwiec 

2019 r. 

 

we wrześniu 2019 r. 

 

100 000,00 zł 

 

Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu 

 


