
Harmonogram otwartych konkursów ofert  ogłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego  

na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w 2015 roku 

 

 
 

Lp. 

 

Nazwa zadania 
priorytetowego 

otwartego konkursu ofert 

 

Termin 
ogłoszenia 

konkursu 

 

Termin realizacji 
zadań 

 

Wysokość środków przeznaczonych na 
realizację zadań 

w 2015 roku 

Departament 
odpowiedzialny 

za ogłoszenie  
i przeprowadzenie 

konkursu 

1. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych  

w zakresie rozwoju  

i upowszechniania kultury  
w roku 2015 

 
Styczeń 2015 r. 

 
Rok 2015 

50 000 zł 

 

Departament Kultury, 
Sportu i Turystyki,  

referat Kultury 

2. 

Otwarty konkurs ofert na 

wykonanie w roku  2015 zadań 
publicznych w zakresie realizacji 

zadań Samorządu Województwa 
Opolskiego w zakresie turystyki  

i krajoznawstwa przez organizacje 
i inne uprawnione Podmioty 

prowadzące działalność pożytku 

publicznego 

Listopad – 

grudzień 2014 r. 

 
Do 15 grudnia 2015 r. 

 

135 000 zł 

 

Departament Kultury, 

Sportu i Turystyki,  
sekcja turystyki 

3. 

Otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych w 

zakresie realizacji zadań Samorządu 
Województwa Opolskiego w 

zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej 

w 2015 roku 

Listopad – 

grudzień 2014 r. 
Rok 2015 300 000 zł 

Departament Kultury 

Sportu i Turystyki,  
sekcja sportu 

4. 

Otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych w 

zakresie realizacji zadań Samorządu 
Województwa Opolskiego w 

zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej 

poprzez upowszechnianie kultury 
fizycznej w różnych środowiskach  
i grupach społecznych w obszarze 

doskonalenia systemu wymiany 
informacji i rozwiązań 

organizacyjnych wspierających 
współpracę interdyscyplinarną 

środowisk sportowych  w roku 
2015 lub w latach 2015-2017 

Listopad – 

grudzień 2014 r. 
 

Rok 2015 z możliwością 

kontynuacji w kolejnych 
latach 

1 500 000 zł 

Departament Kultury 

Sportu i Turystyki,  
sekcja sportu 



 
 

Lp. 

 
Nazwa zadania 

priorytetowego 

otwartego konkursu ofert 

 
Termin 

ogłoszenia 

konkursu 

 

Termin realizacji 
zadań 

 
Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację zadań 

w 2015 roku 

Departament 
odpowiedzialny 

za ogłoszenie  
i przeprowadzenie 

konkursu 

5. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych w 

zakresie wspierania organizacji 
trzeźwościowych oraz organizacji 

pozarządowych aktywnych w 

obszarze przeciwdziałania 
uzależnień  

i w ochronie zdrowia 
psychicznego poprzez 

wzmacnianie ich profesjonalizacji 

I kwartał 2015 r. Do grudnia 2015 r. 20 000 zł 

Peł. Zarządu ds. 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

6. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych w 

zakresie rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób 

niepełnosprawnych 

 

II kwartał 2015 r. Do 15 grudnia 2015 r. 

Informacja o wysokości środków PFRON na 
realizację zadań należących do kompetencji 

samorządów wojewódzkich na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 
według algorytmu, zostaje przekazywana 

samorządom corocznie zazwyczaj w lutym      
w roku, w którym zadania są realizowane. 

W tej sytuacji nie można przewidzieć w 

jakiej wysokości Województwo Opolskie 
otrzyma środki Funduszu w 2015 roku i w 

jaki sposób Sejmik Województwa Opolskiego    
w przyszłym roku określi zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokość środków 

PFRON przeznaczonych na te zadania        

(w tym na zlecanie zadań organizacjom 
pozarządowym).  

ROPS Opole 



 
 

Lp. 

 
Nazwa zadania 

priorytetowego 

otwartego konkursu ofert 

 
Termin 

ogłoszenia 

konkursu 

 

Termin realizacji 
zadań 

 
Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację zadań 

w 2015 roku 

Departament 
odpowiedzialny 

za ogłoszenie  
i przeprowadzenie 

konkursu 

6. 

 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych  

w zakresie wsparcia 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: wspieranie 

działań w zakresie gromadzenia  
i rozdawnictwa żywności osobom 

i instytucjom funkcjonującym  
w systemie pomocy społecznej 

maj 2015 r. 
 

czerwiec – grudzień 

2015 r. 

10 000 zł 

 
 

 
 

 

 
ROPS Opole 

7. 

Otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych  

w zakresie wsparcia 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 

maj 2015 r. 
listopad – grudzień 

2015 r. 
10 000 zł 

 

 
 

 
 

 

ROPS Opole 



 
 

Lp. 

 
Nazwa zadania 

priorytetowego 

otwartego konkursu ofert 

 
Termin 

ogłoszenia 

konkursu 

 

Termin realizacji 
zadań 

 
Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację zadań 

w 2015 roku 

Departament 
odpowiedzialny 

za ogłoszenie  
i przeprowadzenie 

konkursu 

8. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych  

w zakresie wypoczynku dzieci  
i młodzieży,   w tym dzieci 

Polaków zamieszkałych za 

granicą, w tym: 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 

maj 2015 r. 
 

czerwiec – grudzień 

2015 r. 

30 000 zł 

 
 

 
 

 

 
 

ROPS Opole 

9. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych  

w zakresie finansowania wkładów 

własnych w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej 

w różnych środowiskach  
i grupach społecznych  

do projektów Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, tj.: „MultiSport”, 

„Mały Mistrz” oraz „Umiem 

pływać” 

 

Listopad – 
grudzień 2014 r. 

Rok 2015 z 

możliwością kontynuacji 
w kolejnych latach 

 

200 000 zł 

  
Departament Kultury 

Sportu i Turystyki,  

sekcja sportu 

10. 

Otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych 

Województwa Opolskiego w 
zakresie finansowania wkładów 

własnych do projektów, w 
ramach których organizacje 

pozarządowe/podmioty 

wymienione w art.3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 
pozyskały lub planują pozyskać 

sroki finansowe ze źródeł 
zewnętrznych 

I kwartał 2015 r. Rok 2015 50 000 zł 

Pełnomocnik ds. 

współpracy z 
organizacjami 

pozarządowymi 



 
 

Lp. 

 
Nazwa zadania 

priorytetowego 

otwartego konkursu ofert 

 
Termin 

ogłoszenia 

konkursu 

 

Termin realizacji 
zadań 

 
Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację zadań 

w 2015 roku 

Departament 
odpowiedzialny 

za ogłoszenie  
i przeprowadzenie 

konkursu 

11. 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych 

Województwa Opolskiego w 
zakresie finansowania wkładów 

własnych do projektów, w 

ramach których organizacje 
pozarządowe/podmioty 

wymienione w art.3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

pozyskały lub planują pozyskać 
sroki finansowe ze źródeł 

zewnętrznych 

II/III kwartał  
2015 r. 

Rok 2015 80 000 zł 

Pełnomocnik Zarządu ds. 

Przeciwdziałania 

Narkomanii / 
Peł. Zarządu ds. 

Profilaktyki i 
Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 
DEP, DOS, DZP, DZD, PN, DPO, DRW – nie ogłaszają konkursów 


