Załącznik Nr 2
do „Programu współpracy
Samorządu Województwa
Podlaskiego z organizacjami
pozarządowymi w 2016 roku”

Projekt do konsultacji
Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do
Samorządu Województwa Podlaskiego w 2016 roku
* wysokość środków finansowych, szczegółowe terminy ogłoszenia konkursów i realizacji zadań będą określone w ogłoszeniach
konkursowych

Lp.

Nazwa zadania priorytetowego

Termin
ogłoszenia
konkursu

Termin
realizacji
zadania

Pula
środków do
rozdyspono
wania

Instytucja
zarządzająca
konkursem

85 000 zł

ROPS
w Białymstoku

pomoc społeczna
1

„Organizacja promocja Podlaskich
Dni Rodziny”.

2016 r.

Maj – Sierpień
2016 r.

2

„Inspirowanie, wdrażanie i
promowanie nowych rozwiązań w
zakresie aktywizacji, integracji oraz
reintegracji społecznej i zawodowej
osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym”

2016 r.

Kwiecień –
Grudzień 2016 r.

3

„Promowanie i wspieranie
nowatorskich rozwiązań dotyczących
zapobiegania i zwalczania przemocy
w rodzinie”.

2016 r.

Kwiecień –
Grudzień 2016 r.

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1

2

„Wspieranie programów z zakresu
profilaktyki uniwersalnej
skierowanych do różnych grup
docelowych, w szczególności do
dzieci i młodzieży”.
„Wspieranie realizacji programów
profilaktyczno – edukacyjnych
skierowanych do grup
podwyższonego ryzyka”.

2016 r.

2016 r.

Kwiecień –
Grudzień 2016 r.

Kwiecień –
Grudzień 2016 r.

Pula
środków
zostanie
ustalona w
późniejszym
terminie.

ROPS
w Białymstoku

działania na rzecz osób niepełnosprawnych
1

2

„Popularyzowanie wczesnej
interwencji, profilaktyki i jej wpływu
na proces rehabilitacji”.
„Wspieranie przedsięwzięć
kulturalnych i sportowych, w których
współuczestniczą osoby
niepełnosprawne i ich rodziny”.

2016 r.

Marzec –
Grudzień 2016 r.
52 000 zł

2016 r.

ROPS
w Białymstoku

Marzec –
Grudzień 2016 r.

ochrona i promocja zdrowia
1

Działania edukacyjne mające na celu
promocję zdrowia i

Marzec

Marzec grudzień

w 2014
udzielono 13

Departament
Zdrowia

2

3

4

rozpowszechnianie zdrowego stylu
życia
Działania edukacyjne służące
zapobieganiu i wczesnemu
wykrywaniu oraz ograniczaniu
skutków schorzeń i urazów będących
najczęstszą przyczyną zgonów w
województwie podlaskim
Działania prewencyjno-promocyjne
służące zapobieganiu zaburzeniom
psychicznym oraz ograniczaniu ich
skutków
Profilaktyka chorób zakaźnych, a w
szczególności HIV/AIDS

UMWP
100.000 zł
Marzec

Marzec grudzień

Marzec

Marzec grudzień

Marzec

Marzec grudzień

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
1

2

3

4

5

Organizacja Mistrzostw
Województwa Podlaskiego
Organizacja ogólnopolskich i
wojewódzkich zawodów
klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych
Organizacja wojewódzkich
projektów promujących sport w
środowisku akademickim, wiejskim,
osób niepełnosprawnych, sportu
masowego
Organizację działalności
szkoleniowej i współzawodnictwa
sportowego o charakterze
wojewódzkim dzieci i młodzieży

6

Szkolenie kadr wojewódzkich
młodzików

7

Szkolenie kadry wojewódzkiej w
dyscyplinach indywidualnych –
olimpijskich, grach zespołowych –
olimpijskich w młodzieżowych
kategoriach wiekowych

8

9

2

Przygotowanie i start reprezentacji
województwa we
współzawodnictwie młodzieżowym

Realizacja seminariów, konferencji
i warsztatów w ramach współpracy w
zakresie sportu
Dofinansowania klubów sportowych
województwa podlaskiego za wyniki
sportowe osiągnięte w 2015 roku
w Systemie Sportu Młodzieżowego

listopad grudzień
2015 r.

styczeń –
grudzień
2016 r.

listopad grudzień
2015 r.
listopad grudzień
2015 r.

styczeń –
grudzień
2016 r.
styczeń –
grudzień
2016 r.

listopad grudzień
2015 r.

styczeń –
grudzień
2016 r.

listopad grudzień
2015 r.

styczeń –
grudzień
2016 r.

listopad grudzień
2015 r.

styczeń –
grudzień
2016 r.

listopad grudzień
2015 r.

styczeń –
grudzień
2016 r.

listopad grudzień
2015 r.

styczeń –
grudzień
2016 r.

marzec
2016 r.

kwiecieńgrudzień

1.400.000 zł

200.000 zł

Departament
Edukacji,
Sportu i
Turystyki

10

11

12

13

14

15

16

Przygotowanie i start reprezentacji
województwa we
współzawodnictwie młodzieżowym

Maj 2016 r.

Organizacja Mistrzostw
Województwa Podlaskiego

Maj 2016 r.

Organizacja ogólnopolskich
i wojewódzkich zawodów
klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych
Organizacja wojewódzkich
projektów promujących sport w
środowisku akademickim, wiejskim,
osób niepełnosprawnych, sportu
masowego
Organizację działalności
szkoleniowej i współzawodnictwa
sportowego o charakterze
wojewódzkim dzieci i młodzieży
Szkolenie kadry wojewódzkiej w
dyscyplinach indywidualnych –
olimpijskich, grach zespołowych –
olimpijskich w młodzieżowych
Programy upowszechniające sport
wśród dzieci i młodzieży

Maj 2016 r.

lipiec –
grudzień
2016 r.
lipiec –
grudzień
2016 r.
lipiec –
grudzień
2016 r.

Maj 2016 r.

lipiec –
grudzień
2016 r.

Maj 2016 r.

lipiec –
grudzień
2016 r.

Maj 2016 r.

lipiec –
grudzień
2016 r.

listopad grudzień
2015 r.

styczeń –
grudzień
2016 r.

100.000 zł

500.000 zł

turystyka i krajoznawstwo

1

2

3

4

Wyznaczanie i odnawianie szlaków
turystycznych, w tym opracowanie
dokumentacji
Organizacja imprez turystycznych na
terenie województwa podlaskiego
o zasięgu minimum wojewódzkim
Promocja produktów turystycznych
w oparciu o atrakcje turystyczne
województwa podlaskiego
Opracowanie i wydawanie
niekomercyjnych wydawnictw
promujących walory turystyczne
województwa podlaskiego

styczeń
2016 r.

Marzec grudzień
2016 r.

styczeń
2016 r.

Marzec –
grudzień
2016 r.

styczeń
2016 r.

Marzec –
grudzień
2016 r.

styczeń
2016 r.

Marzec –
grudzień
2016 r.

100.000 zł

Departament
Edukacji,
Sportu i
Turystyki

ratownictwo i ochrona ludności

1

3

Zapewnienie bezpieczeństwa
nad obszarami wodnymi w
województwie podlaskim

Maj 2016 r.

Lipiecgrudzień
2016 r.

50.000 zł

Departament
Edukacji,
Sportu i
Turystyki

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

1

2

3

4

5

realizacja ponadlokalnych regionalnych, wojewódzkich,
krajowych międzynarodowych
przedsięwzięć naukowych,
edukacyjnych, oświatowych:
konkursów, olimpiad, turniejów,
konferencji, sympozjów naukowych,
szkoleń, kursów (w tym fundowanie
nagród)

grudzień
2016 r.

styczeń –
grudzień
2016 r.

wydawanie publikacji o tematyce
naukowej i edukacyjnej w tym
monografii

grudzień
2016 r.

styczeń –
grudzień
2016 r.

grudzień
2016 r.

styczeń –
grudzień
2016 r.

grudzień
2016 r.

styczeń –
grudzień
2016 r.

grudzień
2016 r.

styczeń –
grudzień
2016 r.

wspieranie innowacyjnych
działań służących jako pomoc
w rozwijaniu uzdolnień dzieci
i młodzieży
wspieranie inicjatyw o
charakterze edukacyjnym
obejmujących realizację
programów oświatowych,
konferencje, konkursy, kursy,
plenery, warsztaty, wystawy,
a także inne działania
związane z podnoszeniem
wiedzy oraz aktywnością w
procesie budowania
społeczeństwa
obywatelskiego wśród dzieci
i młodzieży, a także osób
niepełnosprawnych, np. rady,
sejmiki młodzieżowe
zachęcanie do innowacyjnych
metod pracy z dziećmi i
młodzieżą oraz do
poszukiwań ciekawych form
pracy w zakresie edukacji

100.000 zł

Departament
Edukacji,
Sportu i
Turystyki

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego

1

4

Festiwale i wydarzenia artystyczne o
zasięgu ogólnopolskim i
międzynarodowym

Listopad
2015

Styczeńgrudzień 2016

260.000 zł

Kwiecień
2016

Czerwiecgrudzień 2016

110.000 zł

Departament
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

3

Tworzenie i powiększanie kolekcji
muzealnych i sztuki współczesnej

4
Dziedzictwo, tradycja, tożsamość
5
Edukacja kulturalna dzieci i
młodzieży

Listopad
2015
Listopad
2015
Kwiecień
2016
Listopad
2015
Kwiecień
2016

Styczeńgrudzień 2016
Styczeńgrudzień 2016
Czerwiecgrudzień 2016
Styczeńgrudzień 2016
Czerwiecgrudzień 2016

30.000 zł
140.000 zł
80.000 zł
150.000 zł
100.000 zł

upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji

1

Dialog międzykulturowy i rozwój
świadomości obywatelskiej

Listopad
2015

Styczeńgrudzień 2016

Departament
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

90.000 zł

działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka narodowego

1

wspieranie inicjatyw kulturalnych
mniejszości narodowych i
etnicznych zamieszkujących na
terenie województwa podlaskiego

Listopad
2015
Kwiecień
2016

Styczeńgrudzień 2015

Czerwiecgrudzień 2016

100.000 zł

Departament
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

50.000 zł

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1

2

Realizacja działań z zakresu
monitoringu, inwentaryzacji,
ochrony i popularyzacji wartości
przyrodniczych, historycznych
i kulturowych oraz walorów
krajobrazowych parków
krajobrazowych i obszarów
chronionego krajobrazu
położonych w województwie
podlaskim
Edukacja ekologiczna i
zwiększenie aktywności pro
środowiskowej społeczeństwa

grudzień
2015

marzec –
grudzień 2016

150.000 zł

Departament
Ochrony
Środowiska

wszystkie sfery wskazane w Programie Współpracy na 2016 r.

1

5

Dofinansowanie wkładów
własnych organizacji
pozarządowych w projektach
finansowanych ze środków
zewnętrznych

styczeń
2015

marzec grudzień 2016

200.000 zł

Pełnomocnik
Zarządu
Województwa
ds. współpracy z
organizacjami
pozarządowymi

6

