Finansowanie III sektora w województwie
kujawsko-pomorskim
Możliwości pozyskania przez organizacje
pozarządowe środków finansowych
w ramach otwartych
konkursów ofert ogłaszanych przez
Samorząd Województwa

Generator ofert
Od 2016 roku składanie ofert odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznego
generatora ofert - nie ma możliwości składania aplikacji w innej formie.

www.generator-ofert.kujawskopomorskie.pl
Ogłoszenie konkursów grudzień 2016 r.

Informacje ogólne
W ramach współpracy finansowej samorząd województwa zleca
realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego.
Zlecanie odbywa się:
 w drodze otwartych konkursów ofert, (powierzenie i
wsparcie)
 z pominięciem otwartych konkursów ofert (tzw. tryb
uproszczony) – nie więcej niż 20% puli środków na dotacje w trybie
pożytku publicznego (90 dni, 10 tys.)

Corocznie samorząd ogłasza kilkadziesiąt otwartych konkursów
ofert w następujących obszarach tematycznych:

Obszary wsparcia – 8 obszarów
•
•
•
•
•
•
•
•

pomocy społecznej;
ochrony i promocji zdrowia;
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii;
działalności na rzecz osób niepełnoprawnych;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
turystyki i krajoznawstwa;
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przedstawione w prezentacji wysokości kwot są przykładowe
(dot. roku 2016) jednak ich wysokość jest podobna każdego roku.

Pomoc społeczna
• Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych
wykluczeniem społecznym (konkurs nr 6)
1) Działania ukierunkowane na poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży;
2) Działania zapewniające uspołecznienie dzieci i młodzieży.

320 tys. w tym 270 tys. konkurs, 50 tys. tryb upr.
•

Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez
organizacje młodzieżowe (konkurs nr 7)
1) Uspołecznienie oraz integracja dzieci i młodzieży;
2) Poszerzenie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży;
3)Krzewienie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży;
4)Przygotowanie dzieci i młodzieży do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

230 tys.
• Aktywizacja i integracja społeczna seniorów (konkurs nr 8)
1.Półkolonie, warsztaty i inne inicjatywy mające na celu integrację osób starszych z młodszym
pokoleniem;
2.Działania mające na celu wspieranie aktywności społecznej osób starszych.

100 tys. w tym 90 tys. konkurs, 10 tys. tryb upr.

Pomoc społeczna
• Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle

chorymi (konkurs nr 9) 250 tys.
1.Działania wspierające dla osób przewlekle chorych;
2.Działania wspierające dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych.

• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (konkurs nr 18) 40 tys.
1)Działania zapewniające pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie;
2)Działania ukierunkowane na poszerzanie świadomości z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
3)Zajęcia profilaktyczne przeciwdziałające zjawisku przemocy.

• Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich
1)Działania promujące dobre praktyki w zakresie wspierania rodziny;
2)Działania służące wzmacnianiu potencjału rodziny;
3)Działania służące rozwojowi umiejętności wychowawczych i rodzicielskich.

w tym 120 tys. konkurs, 30 tys. tryb uproszczony

Ochrona i promocja zdrowia
• Ochrona i promocja zdrowia (Konkurs nr 10) - 60 tys.
•
•
•

1.Działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia
2.Działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych
3.Organizacja konferencji naukowych w obszarze zdrowia publicznego

• Ochrona zdrowia psychicznego (Konkurs nr 16) - 40 tys.
•
•
•
•
•

1. Działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego;
2.Działania informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz
przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. Działania służące rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
4. Kampanie szkoleniowo-informacyjne adresowane do pracodawców promujące
zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi

Profilaktyka uzależnień


Przeciwdziałanie alkoholizmowi w województwie kujawskopomorskim (konkurs nr 3) 260 tys. w tym 240 tys. konkurs, 20
tys. tryb upr.

1)Programy profilaktyki uniwersalnej;
2)Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym;
3)Programy postrehabilitacyjne, redukcji szkód oraz wdrażania metod wczesnej diagnozy i krótkich interwencji wobec
nadużywających alkoholu;
4)Wsparcie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej, resocjalizacji i reintegracji dla osób uzależnionych od
alkoholu;
5)Edukacja publiczna o charakterze informacyjno-edukacyjnym ściśle związana z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych;
6)Prowadzenie zajęć motywacyjno-korekcyjnych dla mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS) w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych;
7)Programy profilaktyki selektywnej;
8)Programy reintegracji społecznej i zawodowej dla osób uzależnionych od alkoholu
.

Profilaktyka uzależnień


Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawskopomorskim (konkurs nr 4) 350 tys. w tym 300 tys. konkurs, 50
tys. tryb upr.

1)Programy profilaktyki uniwersalnej;
2)Programy profilaktyki selektywnej;
3)Programy profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków;
4)Programy postrehabilitacyjne adresowane do osób po ukończonym procesie leczenia;
5)Programy wsparcia dla rodzin osób używających i uzależnionych od narkotyków;
6)Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków;
7)Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych
uzależnieniami, HIV/AIDS;
8)Programy wspierające leczenie substytucyjne;
9)Profilaktyka i interwencja antynikotynowa, programy dla osób uzależnionych od nikotyny;
10)Edukacja publiczna o charakterze informacyjno-edukacyjnym ściśle związana z zapobieganiem narkomanii i innym
uzależnieniom.

Profilaktyka uzależnień


Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień
(konkurs nr 5) 70 tys.

1) Wykorzystanie dobrych praktyk i rozwiązań w aktywizacji środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień;
2) Programy profilaktyki uzależnień realizowane w świetlicach socjoterapeutycznych, w których uczestniczą dzieci i
młodzież ze środowisk wiejskich;
3) Działalność punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień na terenach wiejskich.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych


Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
(ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych) (konkurs nr 15) 500 tys. zł.
1)organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności
społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
2)organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów,
kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
3) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat
przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
niepełnosprawnych
4) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych;
5) organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych;
6) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich
dyskryminacji;
7) opracowywanie lub wydawanie publikacji i wydawnictw;
8) świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób
niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych


Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej
wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność (konkurs
nr 17)100 tys.
1) wielospecjalistyczna, kompleksowa, wczesna, skoordynowana i ciągła pomoc dzieciom, zagrożonym
niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz ich rodzinom;
2)zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów;
3)zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności dzieci
niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością;

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
•

•
•

•
•

•

Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego (konkurs nr 1)
1)WYDARZENIA ARTYSTYCZNE I KULTURALNE -festiwale, przeglądy, konkursy, wydarzenia artystyczne
o charakterze ponadlokalnym, projekty interdyscyplinarne łączące różne dziedziny i środowiska kultury;
2)DOKUMENTOWANIE DOROBKU KULTURALNEGO I ARTYSTYCZNEGO -niekomercyjne projekty
wydawnicze z wykorzystaniem różnych nośników i technik zapisu poświęcone problematyce kultury oraz
dziedzictwa kulturowego regionu oraz opracowywanie i digitalizacja zasobów materialnego dziedzictwa;
3)EDUKACJA KULTURALNA-różnorodne formy efektywnej edukacji kulturalnej adresowanej do różnych
grup wiekowych;
4)DZIEDZICTWO, TRADYCJA, TOŻSAMOŚĆ -przedsięwzięcia związane z ochroną i popularyzacją tradycji i
dziedzictwa kulturowego regionu kujawsko-pomorskiego, budowaniem i umacnianiem jego tożsamości,
promocją zasłużonych dla regionu wybitnych postaci i wydarzeń historycznych;
5)WYMIANA MIĘDZYKULTUROWA - projekty z udziałem twórców i wykonawców z województwa kujawskopomorskiego promujące kulturę regionu podczas prestiżowych wydarzeń ogólnopolskich lub
międzynarodowych.

1 mln. 50 tys. w tym 1 mln konkurs, 50 tys. tryb upr.

Kultura fizyczna i sport


Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
(konkurs nr 2) 500 tys.
1.Organizacja na terenie Województwa,imprez sportowych
2.Organizacja Mistrzostw Województwa w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych.
3.Udział reprezentacji Województwa w finałach XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych,
halowych, letnich i biegach przełajowych.
4.Promocja kultury fizycznej i sportu w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację opracowań i
wydawnictw niekomercyjnych propagujących poszczególne dyscypliny sportowe oraz osiągnięcia reprezentantów
regionu na arenach krajowych i światowych.



Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym kadry młodzika
1.Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w ramach programu ministerialnego „Preselekcja młodzieży do sportu”.
2.Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych.



Konkursy na wsparcie kultury fizycznej w szkołach podstawowych
(nauka pływania, Mały Mistrz) (Min Sportu i turyst. – OPERATOR )

Turystyka i krajoznawstwo


Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
(konkurs nr 11) 150 tys. w tym 100 tys. konkurs, 50 tys.
tryb upr.

1.Organizacja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rajdów pieszych i rowerowych oraz
pozostałych imprez turystyczno-krajoznawczych adresowanych do dzieci i młodzieży.
2.Promocja zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych, szczególnie poprzez organizację na terenie
województwa imprez turystyczno-krajoznawczych o zasięgu regionalnym.
3.Organizacja, w Województwie Kujawsko-Pomorskim, na etapie lokalnym, wojewódzkim i centralnym,
następujących konkursów:
•
A)Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego„Poznajemy Ojcowiznę”,
•
B)Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego,
•
C)Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego;
4.Odnowienie szlaków turystycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 Dofinansowanie wkładu własnego organizacji w przypadku
uzyskania dotacji ze źródeł zewnętrznych (spoza samorządu
wojewódzkiego i lokalnych) 85 tys.
•
•





Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym,
realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych.
Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr 13/2016,podmioty muszą mieć przyznaną dotację z
funduszy zewnętrznych, lub być w trakcie ubiegania się o tą dotację (fundusze Unii Europejskiej oraz inne fundusze
zagraniczne i krajowe,z wyłączeniem środków z budżetu samorządów–wojewódzkiego i samorządów lokalnych).

Zlecenie organizacji pozarządowej zorganizowania Forum
Organizacji Pozarządowych Województwa KujawskoPomorskiego 30 tys.
Ewaluacja wieloletniego programu współpracy samorządu
województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi na lata 2011-2015 20 tys.

www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel. 571 204 292
tel. 571 293 076
tel. 571 293 077
e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

