
Harmonogram otwartych konkursów ofert 

ogłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego  

na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w 2021 roku 

 

 

 

 

Lp. 

Nazwa zadania priorytetowego 

otwartego konkursu ofert na wykonanie przez 

organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego  

w roku 2021 zadań publicznych związanych  

z realizacją zadań Samorządu Województwa 

Opolskiego 

 

Termin ogłoszenia 

konkursu 

 

Termin realizacji zadań 

 

Wysokość środków 

przeznaczonych na 

realizację zadań 

w 2021 roku 

Departament 

odpowiedzialny 

za ogłoszenie  

i przeprowadzenie 

konkursu 

1. otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki  

i krajoznawstwa 

 

 

grudzień 2020 

 

01.01.2021 – 31.12.2021 

 

500 000,00 zł 

 

Departament Kultury 

Sportu i Turystyki 

2. otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki  

i krajoznawstwa oraz bezpieczeństwa i ochrony 

turystów 

 

 

luty 2021 

 

01.03.2021 – 31.12.2021 

 

150 000,00 zł 

 

Departament Kultury 

Sportu i Turystyki 

3. otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej pn. WSPÓŁPRACA 

INTERDYSCYPLINARNA ŚRODOWISK SPORTOWYCH 

 

 

grudzień 2020 

 

01.01.2021 – 31.12.2021 

 

2 300 000,00 zł 

 

Departament Kultury 

Sportu i Turystyki 

4. otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej pn.  LIDERZY 

SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO I 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWE 

 

 

grudzień 2020/ 

styczeń 2021 

 

01.01.2021 – 31.12.2021  

 

1 200 000,00 zł 

 

Departament Kultury 

Sportu i Turystyki 



5. otwarty konkurs w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej pn. WSPIERANIE 

DRUŻYN GIER ZESPOŁOWYCH I SPORTÓW 

MOTOROWYCH UCZESTNICZĄCYCH  

W ROZGRYWKACH SPORTOWYCH NA POZIOMIE 

PONADREGIONALNYM 
 

 

grudzień 2020/ 

styczeń 2021 

 

01.01.2021 – 31.12.2021 

 

1 000 000,00 zł 

 

Departament Kultury 

Sportu i Turystyki 

6. otwarty konkurs w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej z udziałem 

projektów, programów  

i funduszy centralnych pn. FUNDUSZE CENTRALNE 

 

 

grudzień 2020/ 

styczeń 2021 

 

01.01.2021 – 31.12.2021 

 

300 000,00 zł 

 

Departament Kultury 

Sportu i Turystyki 

7. otwarty konkurs w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej w klubach 

sportowych prowadzących działalność statutową 

upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży pn. 

MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY 

 

 

marzec 2021/ 

kwiecień 2021 

 

 

01.04.2021 – 30.11.2021 

 

500 000,00 zł 

 

Departament Kultury 

Sportu i Turystyki 

8. otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje 

i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego zadań publicznych związanych z 

realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego  

w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego 

 

 

grudzień 2020/ 

styczeń 2021 

 

01.01.2021 – 31.12.2021 

 

700 000,00 zł 

 

Departament Kultury 

Sportu i Turystyki 

9. otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań 

publicznych mających na celu upamiętnienie setnej 

rocznicy III Powstania Śląskiego 

 
 

 

styczeń 2021/luty 

2021 

 

01.01.2021 – 31.12.2021 

 

200 000,00 zł 

 

Departament Kultury 

Sportu i Turystyki 



10. otwarty konkurs w  dziedzinie edukacji, nauki, 

kształcenia i wychowania z zakresu realizacji projektu 

„Ekologiczny styl życia – edukacja w gminie Głubczyce 

i w gminie Prudnik” w ramach IV edycji 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Opolskiego 

 

 

I kwartał 2021 

 

01.01.2021 – 31.12.2021 

 

150 000,00 zł  

 

 

Departament Edukacji  

i Rynku Pracy 

11.  

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu 

Województwa Opolskiego w zakresie wspierania  

i upowszechniania dla uczestników systemu oświaty 

w zakresie poradnictwa psychologiczno – 

pedagogicznego 

 

 

II kwartał 2021 

 

01.01.2021– 31.12.2021 

 

200 000,00 zł 

 

Departament Zdrowia  

i Polityki Społecznej 

oraz Pełnomocnik do 

Spraw Uzależnień we 

współpracy  

z Departamentem 

Edukacji i Rynku Pracy 

12. otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania działań 

na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa, 

w szczególności na obszarach chronionego 

krajobrazu, parków krajobrazowych, proponowanych 

form ochrony przyrody, jak również poza tymi 

obszarami poprzez dokonywanie nasadzeń 

uzupełniających i prac związanych 

z pielęgnacją istniejących alei śródpolnych i 

przydrożnych 

 

 

marzec 2021 

 

01.04.2021 - 31.12.2021 

 

20 000,00 zł 

 

Departament Ochrony 

Środowiska 



13. otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania działań 

na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa, 

w szczególności na obszarach chronionego 

krajobrazu, parków krajobrazowych, proponowanych 

form ochrony przyrody, jak również poza tymi 

obszarami poprzez odtwarzania siedlisk 

przyrodniczych i tworzenia siedlisk zastępczych 

 

 

marzec 2021 

 

01.04.2021 - 31.12.2021 

 

20 000,00 zł 

 

Departament Ochrony 

Środowiska 

14. otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania działań 

na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa, 

w szczególności na obszarach chronionego 

krajobrazu, parków krajobrazowych, proponowanych 

form ochrony przyrody, jak również poza tymi 

obszarami poprzez prowadzenie szkoleń  

 wiedzy prawnej dotyczącej ochrony przyrody, 

dostępu do informacji o środowisku 

 

 

marzec 2021 

 

01.04.2021 - 31.12.2021 

 

10 000,00 zł 

 

Departament Ochrony 

Środowiska 



15. otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania 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. 

I EDYCJA 

 

 

styczeń 2021 

 

do 31.12.2021 

 

100 000,00 zł 

 

Biuro Dialogu  

i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

16. otwarty  konkurs ofert w zakresie zapewnienia 

porządku i bezpieczeństwa publicznego  

w województwie  opolskim 

I EDYCJA 

 

 

styczeń 2021 

 

do 31.12.2021 

 

100 000,00 zł 

Biuro Dialogu  

i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

17. otwarty konkurs ofert w zakresie wsparcia 

infrastrukturalnego i instytucjonalnego dla organizacji 

pozarządowych 

 

 

luty 2021 

 

do 31.12.2021 

 

300 000,00 zł 

Biuro Dialogu  

i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

18. otwarty konkurs ofert w zakresie finansowania 

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 

 

 

marzec/ 

kwiecień 2021 

 

do 31.12.2021 

 

200 000,00 zł 

 

Biuro Dialogu 

i Partnerstwa 

Obywatelskiego 



19. otwarty konkurs ofert w zakresie promocji 

wolontariatu poprzez wspieranie przedsięwzięć,  

w tym: spotkań, szkoleń, działań doradczych, działań 

promocyjnych na rzecz upowszechniania wolontariatu 

 

 

maj 2021 

 

do 31.12.2021 

 

150 000,00 zł 

 

Biuro Dialogu  

i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

20. otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania 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 

II EDYCJA 

 

 

czerwiec 2021 

 

do 31.12.2021 

 

100 000,00 zł 

 

Biuro Dialogu  

i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

21. otwarty  konkurs ofert w zakresie zapewnienia 

porządku i bezpieczeństwa publicznego  

w województwie  opolskim 

II EDYCJA 

 

 

sierpień 2021 

 

do 31.12.2021 

 

100 000,00 zł 

Biuro Dialogu  

i Partnerstwa 

Obywatelskiego 

22.  

otwarty konkurs ofert w zakresie współpracy 

międzynarodowej 

 

 

luty 2021 

 

01.03.2021 – 30.12.2021 

 

100 000,00 zł 

Departament 

Współpracy z Zagranicą 

i Promocji Regionu 



23. otwarty  konkurs ofert w zakresie propagowania idei 

„Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci 

Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów 

tradycyjnych, regionalnych i lokalnych 

 

 

marzec 2021 

 

15.05.2021 – 15.11.2021 

 

130 000,00 zł 

 

Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

24. otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania  

i upowszechniania rozwoju „Opolskiej wsi przyszłości” 

 

 

luty 2021 

 

01.04.2021- 31.10.2021 

 

200 000,00 zł 

Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

25. otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy 

społecznej, w tym: 

a) aktywizacja zawodowa i społeczna grup 

wykluczonych społecznie bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym organizacja 

imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, 

kulturalnym oraz spotkań świątecznych, 

b) 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, 

c) dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 

oraz organizacji warsztatów edukacyjnych dla 

dzieci Polaków zamieszkałych za granicą, 

d) wspieranie działań w zakresie gromadzenia i 

rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom 

funkcjonującym w systemie pomocy społecznej 

 

 

marzec 2021 

 

od podpisania umowy do 

grudnia 2021 

 

100 000,00 zł 

 

Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej 

 w Opolu 



26.  

otwarty konkurs ofert na rzecz osób 

niepełnosprawnych  - rehabilitacja społeczna  

i zawodowa osób niepełnosprawnych 

 

kwiecień 2021 

 

od podpisania umowy do 

grudnia 2021 

Wysokość środków 

PFRON przeznaczonych 

na konkurs ofert 

zostanie określona po 

przyjęciu w  2021 roku 

przez Sejmik 

Województwa 

Opolskiego  uchwały  

w sprawie określenia 

zadań z zakresu 

rehabilitacji 

zawodowej i wysokości 

środków PFRON 

przeznaczonych na te 

zadania 

 

Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej 

w Opolu 

27. otwarty konkurs ofert na zadanie: 

Promocja ważności rodziny i rodzicielstwa zastępczego 

pn. „Opolski Dzień Rodziny” 

 

 

maj 2021 

 

wrzesień 2021 

 

100 000,00 zł 

Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej  

w Opolu 

28. otwarty konkurs ofert na zadanie: 

Aktywizacja społeczna, osób niesamodzielnych, w tym 

osób niepełnosprawnych pn. „Aktywizacja społeczna, 

osób niesamodzielnych” 

 

 

maj 2021 

 

od podpisania umowy do 

grudnia 2021 

 

20 000,00 zł 

Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej  

w Opolu 

29. otwarty konkurs ofert na zadanie: 

Aktywizacja społeczna, edukacyjna  osób 

niesamodzielnych, w tym seniorów i osób 

niepełnosprawnych pn.  

„Warsztatownia Seniora. Klinika Pamięci” 

 

 

czerwiec 2021 

 

od podpisania umowy do 

grudnia 2021 

 

43 200,00 zł 

Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej  

w Opolu 



30. otwarty konkurs ofert na działanie: 

Wsparcie promocji, upowszechniania i rozwoju 

ekonomii społecznej  -  Opolskie Targi Ekonomii 

Społecznej 

 

 

lipiec 2021 

 

wrzesień 2021 

 

125 000,00 zł 

Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej 

w Opolu 

31. otwarty konkurs ofert na działanie: 

Aktywizacja społeczna, edukacyjna i kulturalna osób 

niesamodzielnych, w tym seniorów i osób 

niepełnosprawnych pn. „Regionalne spotkanie 

integracyjne dla osób niesamodzielnych i osób z ich 

otoczenia” 

 

lipiec 2021 

 

grudzień 2021  

 

87 000,00 zł 

Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej  

w Opolu 

32. otwarty konkurs ofert na działanie: 

Aktywizacja społeczna, edukacyjna i kulturalna osób 

niesamodzielnych, w tym seniorów i osób 

niepełnosprawnych pn. „Regionalny Dzień Seniora” 

 

 

sierpień 2021 

 

październik 2021 

 

50 000,00 zł 

Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej  

w Opolu 

33. Wsparcie promocji, upowszechniania i rozwoju 

ekonomii społecznej  -  Gala „Opolszczyzna Aktywna 

Społecznie” 

 

 

sierpień 2021 

 

październik/ 

listopad 2021 

 

60 000,00 zł 

Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej  

w Opolu 

 


