Załącznik nr 1 do uchwały nr 817/VI/19
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 11 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego –
Aktywny Dolny Śląsk w 2019 r.
I. Podstawa prawna
1.
2.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3.

Uchwała nr L/1771/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 rok”.

4.

Uchwała nr L/1772/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu
przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami.

5.

Uchwała nr 6155/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu Dolnośląskiego budżetu obywatelskiego.

6.

Uchwała nr 551/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości środków finansowych i harmonogramu działań zadania pn. „Dolnośląski Budżet Obywatelski –
Aktywny Dolny Śląsk” w 2019 r.
II. Cel konkursu, odbiorcy zadań, rodzaje zadań

1.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie realizatorów projektów, które zwyciężyły w głosowaniu w ramach
Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk w 2019 r. wraz z udzieleniem dofinansowania
na realizację tych projektów. Projekty obejmują swoim zakresem działania dotyczące:
- kultury fizycznej,
- turystyki,
- kultury,
- wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- seniorów,
- wsparcia rzemiosła.
Celem realizacji zadań jest zaspokojenie potrzeb i poprawa warunków oraz podnoszenie poziomu życia
mieszkańców regionu, wzmocnienie poczucia identyfikacji z regionem, rozwój społeczno-ekonomiczny
województwa.

2.

Odbiorcami zadań są mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Niedopuszczalne jest zawężanie grupy
odbiorców do mieszkańców gminy lub powiatu.
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

3.
Lp.

1.

Nazwa zadania
i numer projektu

Kierunek Kropelka
Run
Projekt nr 113

Opis
Subregion jeleniogórski
Kultura fizyczna (sport)
Projekt „Kierunek Kropelka Run” polega na organizacji imprezy
turystyczno-sportowej: biegu Kropelka Run (na około 10 km),
połączonego z Piechowickim Morsowaniem w mało znanym, ale
niezwykle urokliwym Wodospadzie Kropelka na rzece Małej
Kamiennej. Impreza, przewidziana na około 300 osób, odbędzie na
terenie Piechowic. Uczestnicy będą mieli do wyboru: bieg lub
kąpiel w lodowatej wodzie, albo… jedno i drugie! Na koniec chętni
spotykają się przy ognisku.

Maksymal
na kwota
dofinanso
wania

20 000 zł

Rodzaj zadania
publicznego

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej

1

2.

Karkonoski CAMP
Projekt nr 152

3.

Dogtrekking
Karkonoski IV Edycja
Projekt nr 120

4.

Piłkarskie Talenty
Projekt nr 182

5.

Góry bezpieczne
Projekt nr 173

6.

7.

Rowerowy Zawrót
Głowy
Projekt nr 75

Magiczne Izery Otwarta Kultura Wsi
Projekt nr 166

Wyjazd czterodniowy dla dzieci i młodzieży ze wszystkich
powiatów okręgu jeleniogórskiego do Borowic k. Karpacza.
Podczas pobytu prowadzone będą treningi piłki nożnej dla 60
zakwalifikowanych uczestników wieku 7-17 lat. W czasie pobytu
odbędzie się 12 jednostek treningowych, 4 wycieczki turystyczne,
ogniska, rozruchy poranne oraz gry i zabawy ruchowe o
charakterze integracyjnym. Zajęcia będą prowadzone przez
wykwalifikowaną kadrę trenerską z uprawnieniami PZPN. Projekt
ma na celu popularyzację dyscypliny jaką jest piłka nożna,
poznanie atrakcji turystycznych Karkonoszy oraz zachęcenie jak
największej ilości dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności
fizycznej.
IV edycja Dogtrekkingu Karkonoskiego to impreza dla wszystkich
miłośników psów, którzy chcą aktywnie spędzić czas ze swoimi
pupilami. Startować może każdy. Nie ma też żadnych ograniczeń
co do wielkości psa czy jego rasy. Przygotowane zostaną dwie
trasy: 15 [km] i 30 [km] w okolicach Miłkowa, Kowar i Karpacza.
Czas trwania to jeden dzień. Impreza zorganizowana zostanie dla
100 uczestników i ok. 100 psów. Celem wydarzenia jest zachęcenie
jego uczestników do aktywnego stylu życia poprzez rozwój
aktywność fizycznej z psami oraz upowszechnienie i popularyzacja
sportów kynologicznych w środowisku lokalnym. Impreza ta to
integracja miłośników wszelkiego rodzaju aktywności z psami z
regionu Dolnego Śląska.
Projekt "Piłkarskie Talenty" polega na organizacji szkolenia dzieci
w wieku 3-11 lat w piłce nożnej na terenie Powiatu
Bolesławieckiego. W treningach piłki nożnej weźmie udział około
90 dzieci. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę
trenersko - instruktorską z uprawnieniami PZPN. Udział w
szkoleniach będzie bezpłatny. Zajęcia będą realizowane w oparciu
o przygotowany autorski program szkolenia w piłce nożnej zgodny
z wytycznymi PZPN.
Turystyka
Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas
górskich wycieczek. Dzięki organizacji górskich imprez (5-6 rajdów
o łącznej długości ok. 50 km) połączonych z prelekcjami o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa uczestnicy zostaną
zaznajomieni z zasadami poruszania się w górach oraz niesienia
pomocy potrzebującym tak, by nie narażać własnego
bezpieczeństwa. Ponadto na szlakach zostaną umieszczone
dodatkowe oznaczenia, które pomogą określić miejsce w którym
aktualnie znajduje się turysta (bez pomocy urządzeń
elektrycznych).
Projekt zakłada organizację cyklu czterech wycieczek rowerowych
dla dzieci i młodzieży (6 – 18 lat) oraz Harcerskiego Dnia Cyklisty,
podczas którego zostanie rozegranych szereg konkurencji
technicznych i sprawnościowych, m.in. jazda po kopercie,
rowerowa trasa biegu na orientację, przejażdżki turystyczne
wzdłuż Doliny Bobru. Imprezy mają charakter otwarty. Podczas
każdej z wycieczek uczestnicy poznają atrakcje turystyczne regionu
Kotliny Jeleniogórskiej, m.in. Wieżę Krzywoustego w Jeleniej
Górze, Hutę Julia w Piechowicach, Tygiel Waloński w Szklarskiej
Porębie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja aktywności
ruchowej wśród dzieci i młodzieży, prezentacja atrakcyjnej formy
spędzania wolnego czasu z dala od komputera, a także promocja
walorów turystycznych regionu jeleniogórskiego. Liczba
uczestników projektu – 200 (w tym dzień cyklisty 120, wycieczki –
80)
Kultura
Magiczne Izery - Otwarta Kultura Wsi to wydarzenie podczas
którego zamieszkujący Góry i Pogórze Izerskie artyści, rolnicy,
badacze historii i wszystkie osoby, które są chętne by dzielić się
swoją pasją, będą zarażać miłością do kultury izerskiej wszystkich
mieszkańców Dolnego Śląska. Podczas weekendu swoje podwoje
dla zwiedzających otworzą pracownie artystyczne, świetlice,
tradycyjne gospodarstwa rolne - czyli miejsca, w których na co
dzień tworzona jest kultura wsi. To w nich odbędą się liczne

20 000 zł

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej
20 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

Turystyka i
krajoznawstwo

20 000 zł

18 550 zł

Kultura, sztuka,
ochrona dóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego
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8.

Śladami zamków i
warowni Dolnego
Śląska
Projekt nr 104

9.

Plenerowe kino
letnie
Projekt nr 88

10.

Zgrani Dolnoślązacy
– Turniej gier
planszowych nie
tylko dla rodzin
Projekt nr 57

11.

Muzyka Września
Jeleniogórskiego
Projekt nr 180

12.

„PASuje” Przestrzeń
Aktywnej
Samopomocy
Projekt nr 98

13.

Postaw
obywatelskich trzeba
się nauczyć
Projekt nr 67

warsztaty: zielarskie, ceramiczne, cyrkowe, ogrodnictwa
permakulturowego, kulinarne, muzyczne i inne. Dwa wieczory w
Izerach wypełni m.in. pokaz filmów pod chmurką, koncerty,
spotkania dotyczące kultury i historii regionu, a także spotkanie z
opowieściami przy ogniu.
Liczba zakładanych uczestników projektu to co najmniej 1300
osób.
Projekt obejmuje realizację bezpłatnych wycieczek turystycznych
dla mieszkańców Dolnego Śląska do następujących obiektów:
Zamek Księcia Henryka w Staniszowie - wycieczka, zwiedzanie
wieży, ognisko oraz sokolnik, Zamek Lenno we Wleniu - nocne
zwiedzanie zamku z pochodniami, Zamek Chojnik na górze Chojnik
- wycieczka do zamku oraz zwiedzanie zamku, wieża Książęca w
Siedlęcinie zwiedzanie obiektu wraz z przewodnikiem i legendami.
Planowane wycieczki mają nie tylko przybliżyć historię naszego
regionu, ale także przedstawić poprzez opis miejsca oraz danego
obiektu jego walory historyczne. Ilość uczestników:
8 wycieczek po 50 osób każda, łącznie 400 osób.
“Letnie kino plenerowe” to wieczorne pokazy filmów odbywające
się w górskiej scenerii Podgórzyna. Na ekranie wystawionym w
plenerze widzowie - leżąc na leżakach - będą mogli zobaczyć
najciekawsze polskie filmy ostatnich lat. Będą to: filmy fabularne,
dokumentalne, jak również animowane. Po projekcjach odbędą się
rozmowy przy ognisku, podczas których uczestnicy będą mogli
spotkać się z twórcami wyświetlanych filmów (reżyserami,
operatorami, montażystami, aktorami itp.)
Celem projektu jest organizacja turnieju gier planszowych.
Impreza skierowana jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych
niezależnie od wieku. Przewidziane są zmagania indywidualne oraz
grupowe (drużyny rodzin lub znajomych). Udział w wydarzeniu jest
bezpłatny. Oprócz rozgrywek stolikowych przewidziane są również
warsztaty plastyczne dla najmłodszych pt. „Zaprojektuj swoją grę
planszową”. Przewidziany czas zabawy to 4-5 godzin. Szacowana
liczba uczestników to około 80 osób. Impreza odbędzie się w
Jeleniej Górze.
Projekt polega na zorganizowaniu Jeleniogórskiej Sceny Młodych
oraz Koncertu Symfonicznego. Jeleniogórska Scena Młodych to 10
występów młodych jeleniogórskich muzyków w atrakcjach
turystycznych regionu - m.in. w Kościele Garnizonowym, Pałacach
Doliny Pałaców i Ogrodów. Natomiast Koncert Symfoniczny
zostanie wykonany przez Nową Filharmonię Łużycką.
Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Istotą projektu jest aktywna integracja osób niepełnosprawnych z
doświadczeniem choroby psychicznej, prowadzona w sposób
samopomocowy, co wpłynie na poprawę i wzmacnianie zdrowia
psychicznego tych osób, ich przyjaciół i członków
rodziny. Odbiorcy to min. 30 dorosłych osób z doświadczeniem
choroby psychicznej. W ramach prowadzonych zajęć będą m.in.:
treningi i warsztaty ze specjalistami, warsztaty artystyczne,
indywidualne konsultacje wg potrzeb, zajęcia samopomocowe,
grupy wsparcia, zajęcia edukacyjne i działania społeczne. Odbiorcy
będą mogli uzyskać pomoc w zakresie leczenia, uzyskania
świadczeń itp. zaprezentować własną twórczość; wymienić się
doświadczeniami, uczestniczyć w spotkaniach grupy wsparcia,
napić się kawy, herbaty. Zajęcia będą odbywać się w Jeleniej
Górze.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Projekt polega na organizacji kilkumiesięcznego cyklu zajęć dla
dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat w formie warsztatów,
wieczornic, gier i zabaw terenowych oraz konkursów. Zajęcia
organizowane będą w ok.15-osobowych grupach w taki sposób,
aby kształtować w uczestnikach postawy obywatelskie, łącząc
wiedzę teoretyczną z umiejętnościami. Uczestnicząc w zajęciach
młodzi ludzie będą rozpoznawać i reagować na potrzeby
środowiska, poznawać okolicę, współpracować w grupie,
podejmować decyzje, organizować zajęcia dla innych, poznawać
historię, załatwiać sprawy urzędowe, wspólnie analizować akty

19 900 zł

Kultura, sztuka,
ochrona dóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego

19 150 zł

20 000 zł

2 400 zł

20 000 zł

16 800 zł

Działalność na
rzecz osób z
niepełnosprawno
ściami

Rozwój
świadomości
obywatelskiej

3

14.

Międzypokoleniowa
akademia
umiejętności i pasji
Projekt nr 151

15.

Pokaz Mody 13 lipca
Alicja z Krainy
Czarów Zamek
Bolków Castle Party
Projekt nr 34

16.

Bieg
nieŚwiętych
Mikołajów
Projekt nr 10

17.

Wbrew sile
grawitacji
Projekt nr 24

18.

19.

Zawody kolarskie
MTB Junior na
Wzgórzach
Dalkowskich
Projekt nr 2
Bieg po Szczęśliwą
Podkowę.
Mistrzostwa
Zagłębia
Miedziowego

prawne i artykuły prasowe. Łącznie planuje się zorganizować 10
zajęć dla każdej z ośmiu 15-osobowych grup.
Działania na rzecz seniorów
Akademia Umiejętności i Pasji to pomysł na umożliwienie
kreatywnego, ciekawego spędzenia czasu przez dziadków razem ze
swoimi wnukami. Projekt obejmie wyjazdy do „Galerii pod
Aniołem” w Dobkowie, agroturystyki „Podkówka” w Świdniku,
„Ziołowej Zagrody” w Rzeszówku, „Wioski Barwnych Wątków” w
Chrośnicy, Geowyprawy (wyjazd na stanowisko gdzie można
znaleźć minerały), zajęcia komputerowe - poruszanie się w
Internecie: usługi, bank, „chmura”, e-mail, portale
społecznościowe; „Zachować od zapomnienia”: digitalizacja
(skanowanie) zdjęć z albumów, podstawowa obróbka (poprawa
jakości); nowoczesne technologie w życiu codziennym: urządzenia
smart, lokalizatory, nawigacja.
Wsparcie rzemiosła
Projekt ma na celu rozwój rzemiosła krawieckiego oraz
zorganizowanie w Bolkowie pokazu stworzonych strojów.
W pokazie weźmie udział ok. 31 osób, a w tym: Anja Orthodox
(wokalistka zespołu Closterkeller) – Królowa Kier, Michał Szpak
(piosenkarz) – Kapelusznik , Michał Wiśniewski (piosenkarz) – Biały
Król, Gabriel Fleszar (piosenkarz) – Walet Kier, Adam Najman
(perkusista zespołu Clostelkeler) – Czarny Rycerz, Magdalena
Stupkiewicz (wokalistka zaspołu Artrosis) – Biała Królowa, Tomasz
Grochola (wokalista zespołu Agresiva 69) – Czarny Król, Dominika
Turek-Dmitriev (akrobatka cyrkowa i tancerka) – Kot z Cheshire.
Subregion legnicki
Kultura fizyczna (sport)
Projekt to idea realizacji aktywności fizycznej dla każdego
chętnego powyżej 16-go roku życia pod postacią biegów na
dystansie 10km, 5km oraz Nordic Walking 5km. Inicjatywa ma
charakter otwarty dla wszystkich bez względu na płeć,
pochodzenie i status majątkowy. Trasa będzie przebiegała blisko
Sanktuarium Św. Jakuba oraz "Buczyny Jakubowskiej". W projekcie
szacuje się udział około 300 osób (200 zawodników, 100 jako
wolontariusze, organizatorzy, rodziny i osoby towarzyszące
startujących).
Projekt obejmie 3 szkolenia: Kalistenika pod pole dance, Ludzka
Flaga i Muscle Up oraz Waga przodem w podporze - planche.
Częścią projektu jest również konferencja dotycząca hipertrofii i
budowania siły mięśniowej w treningu własną masą ciała.
Prowadzący warsztaty i konferencję to osoby posiadające rzetelną
wiedzę, zawodnicy zdobywający wysokie tytuły w zawodach w
Polsce i na świecie, którzy posiadają doświadczenie w
prowadzeniu szkoleń i warsztatów i są autorytetami w środowisku
kalisteniki i street workoutu. Poza warsztatami i konferencją,
projekt obejmuje również organizację Światowego Dnia
Podciągania. Jest to ogólnoświatowa akcja, podczas której jednego
dnia na całym świecie zliczane są podciągnięcia uczestników i na
ich podstawie tworzony jest koleżeński ranking państw.
Przewiduje się, że bezpośrednimi uczestnikami będzie około 250
osób z województwa dolnośląskiego, pośrednimi odbiorcami nawet 1500 osób z całego kraju. Projekt odbędzie się w Głogowie.
Projekt polega na organizacji zawodów kolarskich MTB Junior dla
dzieci w wieku od 8 do 14 lat na terenie regionu zagłębia
miedziowego w obszarze Wzgórz Dalkowskich powiat polkowicki.
Kategorie wiekowe i grupy startowe będą kategoryzowane co dwa
lata. Zawody odbędą się na terenie toru kolarstwa MTB Jakubów
w Gminie Radwanice na dwóch pętlach Cross Junior 2km i 4km. W
projekcie szacuje się udział do około 250 odbiorców w tym 150
uczestników bezpośrednich zawodów i 100 pośrednich osób jako
towarzyszy (rodziny, dzieci).
Projekt polega na organizacji biegu pn. "Bieg po Szczęśliwą
Podkowę. Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w biegu na 5km i 10
km”. Bieg odbędzie podczas XI Hubertusa w Jakubowie podczas
Dolnośląskiego Święta Jeźdźców Konnych. Bieg o charakterze
przełajowym, którego trasa będzie wiodła szlakami poprzez lasy i

20 000 zł

10 000 zł

Działalność na
rzecz osób w
wieku
emerytalnym

Działalność
wspomagająca
rozwój
gospodarczy, w
tym rozwój
przedsiębiorczości

20 000 zł

11 750 zł
Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej

20 000 zł

20 000 zł
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Projekt nr 4

20.

Bliżej siebie
Projekt nr 65

21.

Międzynarodowy
rok rzeki Odry - Rejsy
turystyczno edukacyjne dla
młodzieży szkolnej
Projekt nr 70

22.

23.

24.

Podróże
międzypokoleniowe
– Polkowice
Projekt nr 169

PARKujemy.
Plenerowe Kino
Rodzinne
Projekt nr 5

Kino pod chmurką.
Festyn integracji
społecznej
Projekt nr 1

ścieżki rezerwatu w Jakubowie. Bieg po Szczęśliwą Podkowę
będzie inicjatywą otwartą dla wszystkich chętnych powyżej 16
roku życia bez względu na płeć i wiek. Miejscem organizacji
wydarzenia będzie Jakubów w powiecie polkowickim. W ramach
biegu zostaną wyłonieni mistrzowie na dystansie 5 km i 10 km w
dwóch kategoriach z podziałem na kobiety i mężczyzn: OPEN dla
wszystkich uczestników o Puchar Zagłębia Miedziowego oraz
mieszkańców Gminy Radwanice. W wydarzeniu szacuje się udział
ok. 400 osób (w tym bezpośrednich 200 zawodników i pośrednich
uczestników jako kibice i towarzysze biegaczy kolejne 200 osób).
Projekt polega na zorganizowaniu w Gminie Miłkowice 5 imprez:
1. Wyjazd turystyczny „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.
Pokazanie dobrych praktyk pod kątem rozwoju turystycznego.
2. Gminna Olimpiada Turystyczno – Sportowa uwzględniająca test
wiedzy krajoznawczo-turystycznej oraz organizację dyscyplin
sportowych w różnych zakątkach gminy, jak np. mecz piłki nożnej
„kobiety na murawie” czy zabawa w 2 ognie.
3. Sołeckie zawodzenie – to kolejna forma ukazania turystycznego
potencjału gminy poprzez wykorzystanie jeziora. Działaniom
towarzyszyć będzie integracja na kajakach oraz wspólne
biesiadowanie i śpiewanie przy ognisku.
4. Gminna Gra Terenowa „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz”.
Tematem przewodnim będzie gmina ze swym bogactwem
historycznym.
5. Sołecki pojedynek kulinarny z wykorzystaniem lokalnego
produktu – grzyby, ryby.
Turystyka
W roku 2019 obchodzony jest Międzynarodowy Rok Rzeki Odry.
Rejsy turystyczno – edukacyjne mają na celu przybliżenie uczniom
szkół podstawowych i średnich z subregionu legnickiego
problematyki wielowiekowych, historycznych, kulturowych i
gospodarczych związków z rzeką Odrą. Projekt zakłada
przeprowadzenie 3-godzinnych rejsów po Odrze statkiem
wycieczkowym z udziałem przewodników - prelegentów na
specjalnie wytyczonej trasie w rejonie miasta Głogowa, gmin
nadodrzańskich do ujścia Baryczy. Planowane jest zorganizowanie
7 rejsów turystyczno - dydaktycznych dla 630 uczestników.
Projekt polega na zorganizowaniu 3 podróży dla seniorów i
rodziców z małymi dziećmi szlakami wodnymi po Dolnym Śląsku.
Dodatkowo młodzi będą wprowadzać starszych w świat nowych
technologii (robienie prezentacji multimedialnych, nagrywanie
filmów, social media). Podróże będą odbywać się Kolejami
Dolnośląskimi lub autokarami dostosowanymi do potrzeb osób
starszych / niepełnosprawnych. W czasie każdej wyprawy
zorganizowane zostaną warsztaty z cyklu Bezpieczny Dolnoślązak
(w szczególności z zakresu bezpieczeństwa nad wodą i prezentacji
WOPR). Wszystko to, co zobaczą i przeżyją uczestnicy wyprawy,
zostanie udokumentowane i udostępnione w sieci na specjalnie
stworzonych kontach / kanałach, tak, żeby cieszyć się pięknem
Dolnego Śląska mogli również ci, którzy z różnych powodów nie
mogą podróżować. Jedna wyprawa to wyjazd ok. 50 osób.
Kultura
Projekt polega na organizacji festynu/pikniku rodzinnego pod
postacią plenerowego kina. Ogólnodostępna inicjatywa dla
mieszkańców Dolnego Śląska w ramach, której zostaną
zorganizowane dwie plenerowe projekcje kinowe (bajka dla dzieci
i komedia dla nieco starszej widowni). Na inicjatywę składać się
będą: kinowe emisje, zajęcia po postacią animacji dla dzieci oraz
zajęcia starszych uczestników( ratownictwo, alko-gogle), bezpłatny
catering dla uczestników. Planuje się realizację dwóch projekcji
kinowych, udział około 400 uczestników. W ramach pikniku będą
stoiska z darmowym cateringiem (popcorn, napoje, słodycze).
Impreza odbędzie się na terenie powiatu polkowickiego.
Projekt „Kino pod chmurką” jest otwarty dla wszystkich chętnych
bez względu na status majątkowy, na pochodzenie,
nieograniczony wiekiem odbiorców i szacuje się udział ok. 200
uczestników. Miejscem realizacji są Kłębanowice i skwer przy
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25.

Opowieść Wigilijna
Projekt nr 11

26.

Festiwal „Dobrych
Życzeń” i warsztaty
rzemiosła ludowego
w oparciu o tradycje
świąt bożego
narodzenia
Projekt nr 20

27.

Spartakiada osób
niepełnosprawnych
Projekt nr 53

28.

Głosuję-decyduję.
10-lecie referendum
lokalnego w sześciu
gminach subregionu
legnickiego
Projekt nr 71

29.

Bezcenne minuty poruszające serce
Projekt nr 87

30.

ABC Ceramiki dla
Seniorów – Gliniane

świetlicy wiejskiej, miejsce z zapleczem infrastruktury do gier i
zabaw (plac zabaw, boisko do siatkówki). W ramach projektu
planuje się prowadzić gry i zabawy dla dzieci przez
doświadczonych animatorów, rozgrywki siatkówki dla starszych
uczestników, natomiast wieczorem odbędzie się projekcja
multimedialna kina w plenerze dla wszystkich uczestników ze
szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi (bajka dla dzieci i
komedia dla starszych odbiorców). Przewiduje się darmowy
catering (popcorn, grill oraz napoje) dla uczestników.
Projekt polega na organizacji spektaklu skierowanego do
szerokiego grona widzów. „Opowieść wigilijna” to
interdyscyplinarne widowisko, o tematyce Świąt Bożego
Narodzenia, łączące formy ruchowo-artystyczne (balet,
akrobatyka, taniec współczesny, sztuki cyrkowe, teatr). Czas
trwania spektaklu to 45-75 minut. Przewiduje się organizację min.
3-4 prezentacji. Wejście na spektakl będzie darmowe dla min. 500
osób. Miejscem realizacji wydarzenia będzie przestrzeń za sceną
teatralną w Legnicy, Lubinie i Głogowie.
Projekt polega na organizacji 6 rodzinnych, międzypokoleniowych
spotkań, podczas których najmłodsi wraz z opiekunem stworzą
świąteczne ozdoby. Warsztaty będę ogólnodostępne dla
mieszkańców Dolnego Śląska i odbędą się w 6 różnych miejscach.
Ponadto w ramach realizacji zadania zostanie wydana broszurka,
która będzie zawierała opowieści na temat panujących tradycji i
zwyczajów świątecznych. Finalną częścią projektu będzie "Festiwal
Dobrych Życzeń", podczas którego odbędzie się wystawa prac,
jarmark rękodzielniczy, szereg konkursów oraz koncert świąteczny.
Liczba uczestników warsztatów: 240 osób. Uczestnicy konkursów:
ok. 100-200 osób. Uczestnicy Festiwalu Dobrych Życzeń: 300-500
osób.
Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Projekt polega na zorganizowaniu zawodów sportowych w
konkurencjach dostosowanych do sprawności fizycznej osób
chorych m.in. na stwardnienie rozsiane. Dyscypliny: gra w bule, w
kręgle, rzutki darta, nordic walking, gra miejska, strzelanie, zestaw
specjalistycznych konkurencji dla osób z dysfunkcją wzroku.
Projekt będzie realizowany na terenie powiatu głogowskiego. W
czasie zawodów przewiduje się napoje i poczęstunek dla
uczestników. Na zakończenie zawodów odbędzie się spotkanie
integracyjne z cateringiem. Liczba uczestników min. 200 osób.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Celem projektu jest zorganizowanie konferencji upamiętniającej
wydarzenia z 2009 r. w sprawie referendum przeprowadzonego w
sześciu dolnośląskich gminach: Lubin, Kunice, Prochowice,
Miłkowice, Ścinawa i Ruja na temat budowy kopalni odkrywkowej
węgla brunatnego. Ponadto zostanie zorganizowany panel
obywatelski nt. referendów, kierunków zmian w energetyce oraz
udanych przykładów zaangażowania lokalnych społeczności w
proces zmian cywilizacyjnych i kulturowych. W wydarzeniach
wezmą udział m.in. mieszkańcy i władze subregionu legnickiego,
Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele NGOs, naukowcy,
eksperci. Przewidywana liczba uczestników: ok. 120 osób. Miejsce
realizacji projektu: subregion legnicki.
Działania na rzecz seniorów
Projekt przewiduje uzupełnienie kompetencji lokalnych liderów w
zakresie reagowania w przestrzeni publicznej i udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, wsparcie obywatelskich podstaw osób
starszych. Projekt będzie realizowany w Głogowie, Polkowicach ,
Ścinawie i Lubinie. Projekt zakłada zorganizowanie 4 szkoleń w
poszczególnych miastach z wykorzystaniem aparatu
szkoleniowego AED. Wykładowcami będą lekarze i ratownicy
medyczni posiadający odpowiednie kompetencje.
Adresatami projektu są seniorzy. Przewidywana liczba
uczestników ok. 500 osób.
Projekt polega na zorganizowaniu 10 warsztatów z ceramiki na
terenie Gminy Gaworzyce. Będą to dwa jednodniowe spotkania (w
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Wędrówki w Gminie
Gaworzyce
Projekt nr 15

31.

Rękodzieło
tradycyjne,
pokolenia razem
Projekt nr 45

32.

Gruszka Run
Projekt nr 32

33.

Sport Szansą Na
Lepsze Życie. Trenuj
Zapasy!
Projekt nr 100

34.

Cykl turniejów
piłkarskich dla dzieci
JAKO Polonia-Stal
Świdnica Cup
Projekt nr 127

35.

BWA Masters - Kids
Edition
Projekt nr 33

36.

Sportowa Kraina Gór
Stołowych
Projekt nr 14

każdej z wybranych miejscowości) w ramach których odbędą się
warsztaty ceramiczne: pierwszy dzień – lepienie w glinie, drugi
dzień (po ok. trzech, czterech tygodniach – czas schnięcia gliny,
konieczność wypału biskwitowego) – dekorowanie, zdobienie,
szkliwienie. Adresatami projektu są seniorzy niezależnie od
miejsca zamieszkania. Seniorzy spotkań poznają różne techniki
formowania z gliny: lepienie z wałka, formowanie z plastra z
zastosowaniem różnorodnych faktur, odlew z masy lejnej. Zajęcia
będą polegały na poznaniu podstawowych zagadnień związanych z
historią ceramiki oraz technologią jej powstawania. Uczestnicy
warsztatów samodzielnie wykonają przedmioty ceramiczne
(według własnego projektu i pomysłu).
Projekt zakończy się wernisażem prac wykonanych przez
uczestników zajęć.
Wsparcie rzemiosła
Projekt ma na celu organizację warsztatów rękodzieła
artystycznego opartego na ręcznym wykonywaniu przedmiotów
codziennego użytku, elementów dekoracji wnętrz oraz wykonanie
ozdób i kompletu 10 szt. tradycyjnych strojów ludowych dla
przedstawicielek Wsi Kłębanowice na coroczne dożynki i inne
święta. Realne warsztaty i zajęcia prowadzące do wykonania
domowych przedmiotów codziennego użytku.
Przewidywana liczba uczestników ok. 50 osób oraz pośrednich
odbiorców około 200 osób na dożynkach gminnych.
Subregion wałbrzyski
Kultura fizyczna (sport)
Gruszka Run to inicjatywa o charakterze sportowym. W zawodach
udział wezmą biegacze zarówno profesjonalni jak i początkujący.
W ramach Gruszka Run przewidziano również zawody biegowe dla
dzieci. Trasa biegu przełajowego przebiegać będzie na dwóch
dystansach dla osób dorosłych - 4,5 i 9 km. Dzieci wystartują w
trzech kategoriach wiekowych. Trasa biegu wytyczona została
ścieżkami wokół miejscowości Gruszów. Przewidywana liczba
zawodników dorosłych ok. 200, liczba dzieci ok. 100.
Projekt przewiduje zorganizowanie cyklu zajęć zapaśniczych w
Boguszowie – Gorcach oraz turniej, w którym każdy uczestnik
zajęć będzie mógł sprawdzić swoje nabyte umiejętności.
Zajęcia będą darmowe i systematyczne, dostępne dla dzieci i
młodzieży od 9 roku życia. Przewidywana liczba uczestników: 250350 osób, w tym osoby oglądające pokazy. Uczestnicy zajęć: 25-35
osób, uczestnicy pokazów: 8-12 osób, uczestnicy turnieju: 40-80
osób.
Projekt polega na organizacji cyklu turniejów piłkarskich
skierowanych do dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Rozegranych
zostanie 6 turniejów. Uczestnikami sportowej rywalizacji będą
dzieci z województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i
lubuskiego, a także piłkarze z Czech. W trakcie turniejów swoje
umiejętności zaprezentuje ponad 600 zawodników i zawodniczek,
reprezentujących barwy około 60 drużyn.
BWA Masters - Kids Edition to Mistrzostwa w tańcu Breaking
(Break Dance) z udziałem dzieci oraz młodzieży z całego Dolnego
Śląska oraz innych regionów Polski. Impreza skierowana do
najmłodszych adeptów tańca sportowego Breaking (Break Dance)
występujących w asyście i pod patronatem doświadczonych i
profesjonalnych tancerzy. Mistrzostwa zostaną podzielone na trzy
bloki: w pierwszym bloku zawodnicy będą uczestniczyć w
profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez zaproszonych
Mistrzów Break Dance; w drugim bloku zawody będą rozgrywane
w systemie pucharowym w różnych kategoriach wiekowych; w
trzecim bloku finaliści wyłonieniu z kwalifikacji oraz poprzednich
rund będą walczyć o zwycięstwo. Przewidywana ilość uczestników
to ponad 150 osób (w tym dzieci, młodzież i dorośli) z Dolnego
Śląska oraz całego kraju. Dla widzów impreza będzie miała
charakter otwarty i bezpłatny. Impreza odbędzie się w Bielawie.
Projekt zakłada realizację turnieju piłki nożnej dla 16 drużyn
piłkarskich oraz górskiego wyścigu kolarskiego MTB. Wydarzenia
odbędą się w pobliżu Gór Stołowych. Zaplanowanie
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37.

Wałbrzyskie
Zakamarki Odkrywamy Perełki
Ziemi Wałbrzyskiej
Projekt nr 80

38.

Radkowski zlot
caravaningowy.
Poznaj Góry Stołowe
Projekt nr 25

39.

FESTIWAL
ROWEROWY ZIEMI
ZĄBKOWICKIEJ
Projekt nr 112

40.

Akademia Dzieci
Świata – Projekt
EdukacyjnoArtystyczny
Projekt nr 56

41.

BWA STREETS II Festiwal Kultury
Ulicznej
Projekt nr 28

jednodniowego górskiego wyścigu kolarskiego MTB ma włączyć do
uczestnictwa ok. 100 zawodników w terenu województwa. W
przypadku turnieju piłki nożnej przewiduje się uczestnictwo 16
drużyn z uwzględnieniem kategorii wiekowych, które podejmą ze
sobą rywalizację w duchu fair play na stadionie Gminy Radków.
Całe wydarzenie skierowane jest do ok. 300 zawodników.
Turystyka
Projekt polega na zorganizowaniu dla mieszkańców Dolnego
Śląska wyjazdu turystycznego obejmującego atrakcje subregionu
wałbrzyskiego. Wyjazd będzie trwał 3 dni i będzie obejmował m.in.
Zamek Grodno w Zagórzu, kompleks Osówka, kompleks Włodarz,
Górę Dzikowiec, Trójgarb z wieżą widokową, cerkiew prawosławną
w Sokołowsku, starą kopalnię w Wałbrzychu, szyb Witold i wiele
innych. Przewidywana liczba uczestników ok. 50 osób.
Zlot caravaningowy zorganizowany zostanie na Campingu
Stołowogórskim, gdzie w ciągu 5 dni zorganizowane zostaną
wycieczki dla ok. 120 osób w programach tematycznych
związanych z historią, tradycją i walorami przyrodniczymi regionu,
w tym Gór Stołowych – propozycji spotkań integrujących
mieszkańców Dolnego Śląska.
Celem Festiwalu Rowerowego Ziemi Ząbkowickiej jest
popularyzacja turystyki rowerowej oraz poprawa bezpieczeństwa
rowerzystów w ruchu na drogach publicznych. Po pierwsze
spotkanie z podróżnikami, którzy na dwóch kołach przemierzają
świat. Po drugie rodzinny piknik rowerowy na zamkowych
plantach, promujący bezpieczeństwo na drodze, na którym każdy
uczestnik otrzyma profesjonalną odblaskową kamizelkę sportową
z logo akcji „1,5 m szacunku” i ekscytujące zawody rowerowe
„Castle Eliminator”, gdzie wielbiciele rowerowej adrenaliny
zmierzą się na specjalnej zamkowej pętli. Po trzecie Rajd
Rowerowy Róży Wiatrów, na który uczestnicy wyruszą na
rowerach w cztery strony Ziemi Ząbkowickiej, by pod opieką
przewodników poznać jej atrakcje. Przewidywana liczba
uczestników w pierwszym dniu festiwalowym – prelekcje ok. 100
osób, piknik rowerowy – ok. 300 osób, rajd rowerowy 4 grupy po
ok. 50 osób. Festiwal odbywać się będzie na terenie Ząbkowic
Śląskich.
Kultura
Zadanie polega na organizacji kilkumiesięcznego cyklu zajęć
warsztatowych przeznaczony dla dzieci i młodzieży z subregionu
Wałbrzyskiego (grupa ok 20 osób). Składa się z kilku etapów.
Pierwszy z etapów to organizacja warsztatów edukacyjnoartystycznych, które mają być prowadzone w sposób innowacyjny
przez doświadczonych instruktorów przez 5 dni. Druga część
projektu to organizacja kilkudniowego wyjazd integracyjnego,
który ma dać szansę uczestnikom „oderwania się” od
codzienności, lepszego zintegrowania się w grupie, wzięcia udziału
w dodatkowych warsztatach oraz skorzystania z atrakcji
kulturalnych w większym mieście do których na co dzień nie mają
dostępu. Podczas wyjazdu zostanie przygotowany specjalny
program ułatwiający integrację oraz dający szansę na aktywności
kulturalne. Ponadto powinno się odbyć 10 warsztatów
związanych z wielokulturowością. Warsztaty mają być przyjaznym
miejscem dla dzieci i młodzieży, gdzie będzie panowała swobodna,
rodzinna atmosfera. Efektem warsztatów ma być wystawa i
prezentacja młodych uczestników.
Zadaniem projektu jest organizacja imprezy skierowanej do
mieszkańców regionu w każdym wieku i o różnych
zainteresowaniach. W ramach wydarzenia mają zostać
zaprezentowane wszystkie cztery elementy składające się na
kulturę hip-hop: rap, graffiti, taniec breakdance i DJ-ing. Miejscem
realizacji zadania ma być Bielawa, która ma się stać miejscem i
przestrzenią umożliwiającą prezentację różnorodności twórczej w
tym szerokim zakresie. Program imprezy powinien przewidywać
m.in. warsztaty dla dzieci, młodzieży z tańca street dance, pokazy
bitew tanecznych w wykonaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
wspólne malowanie graffiti, pokazy sztuki graffiti, konkursy dla
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42.

Radkowska scena
muzyczna
Projekt nr 13

43.

XXIV Festiwal Górski
im. Andrzeja Zawady
Projekt nr 77

44.

Autyzm i co dalej?
Rozwój mowy i
komunikacji osób z
zaburzeniami ze
spektrum autyzmu
drogą ku inkluzji
społecznej
Projekt nr 30

45.

Igrzyska Sportowe
Seniorów - Ziębice
2019
Projekt nr 35

46.

Pasje
srebrnowłosych
Projekt nr 97

uczestników wydarzenia, warsztaty z DJ-ingu -nauka tworzenia
muzyki od najlepszych Dj-ów, warsztaty beatbox, koncert.
Przewidywana liczba uczestników wydarzenia: ok. 100 widzów, ok.
20 zaproszonych gości, a także ok. 80 uczestników warsztatów i
zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zadanie polega na organizacji sześciu, bezpłatnych koncertów na
trenie Gminy Radków. W czasie letnim odbywać się one mają w
plenerze, w otoczeniu Gór Stołowych, natomiast pozostałe w
obiekcie zamkniętym. Zadanie ma być skierowane do wszystkich
mieszkańców Dolnego Śląska. Program koncertów ma być
skierowany do każdej grupy wiekowej - osób dorosłych i
niepełnoletnich (ok. 300 osób). Głównym założeniem Radkowskiej
Sceny Muzycznej ma być zaproponowanie mieszkańcom Dolnego
Śląska merytorycznego kontaktu ze sztuką popularną (muzyka
rozrywkowa), ale też wysoką (muzyka poważna).
Zadanie polega na organizacji festiwalu filmowego, w trakcie
którego pokazanych zostanie kilkadziesiąt najnowszych i
najbardziej wartościowych produkcji, pochodzących spoza
oficjalnego obiegu dystrybucyjnego. W festiwalu powinno wziąć
udział ok. 3000 uczestników. Powinno być zaplanowanych
minimum 100 punktów programu, minimum 25 filmów
konkursowych, minimum 50 gości i dziennikarzy zagranicznych,
minimum 3 koncerty muzyczne. Dla pokazów festiwalowych
powinny zostać ustawione minimum 2 namioty o powierzchni
minimum 1000 m2.
Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Zadanie polega na organizacji konferencji i warsztatów
dotyczących niepełnosprawności typu ASD. Pierwszy dzień
konferencji powinien być poświęcony metodom rozwoju mowy i
komunikacji osób ze spektrum autyzmu (wykłady + warsztaty),
dwa kolejne dni to część warsztatowa - w tym certyfikowany kurs z
Terapii Ręki. Adresatami zadania są nauczyciele, psycholodzy,
rodzice, lekarze, pedagodzy, a także wszyscy zainteresowani tą
tematyką mieszkańcy Dolnego Śląska. W konferencji powinno
wziąć udział min.100 os. Tematyka konferencji: spektrum pracy z
osobami z ASD, odpowiedzialności terapeuty w przebiegu terapii
osób z ASD, wykorzystanie Metody Zachowań Werbalnych,
wykorzystanie metod AAC, współpracę z rodzicami, kryteria
wyboru ścieżki kształcenia dla dziecka z ASD i przykłady dobrych
praktyk.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Zadanie polega na organizacji jednodniowego, w którym weźmie
udział ok. 250 seniorów z całego Dolnego Śląska. Będą oni
rywalizować ze sobą w turnieju gier zręcznościowych z
elementami popularnych dyscyplin sportowych (badminton, biegi,
brydż, piłka nożna, bule itp.). Dyscypliny powinny wymagać
niewielkiego stopnia sprawności fizycznej tak, aby w zawodach
mogli wziąć udział amatorzy. Wydarzeniu towarzyszyć będą
występy artystyczne oraz warsztaty ruchowe i rękodzielnicze.
Miejscem tego wydarzenia powinien być Stadion Miejski w
Ziębicach.
Działania na rzecz seniorów
Zadanie polega na organizacji szeregu zajęć dla ok. 200 seniorów.
Zakres zadania powinien obejmować:
1.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe na powietrzu i w
pomieszczeniach: joga, gimnastyka, zajęcia na basenie (aerobik i
pływanie), marsz z kijkami, kinezjologia.
2.
Wycieczki krajoznawcze po Dolnym Śląsku – wycieczki
autokarowe oraz piesze po najbliższych okolicach Wałbrzycha.
3.
Zajęcia artystyczne: malowanie, rysunek, poezja, śpiew,
fotografia, kabaret – wszystkie tematycznie związane z kulturą i
zabytkami Dolnego Śląska.
4.
Integracja wewnątrz – i międzypokoleniowa poprzez
pracę i zabawę - wolontariat w ogrodzie ekologicznym i ogródku
jordanowskim oraz w domu pomocy społecznej, piknik
międzypokoleniowy z udziałem przedstawicieli organizacji
pozarządowych z Wałbrzycha i okolic (seniorów i osób młodych),

19 200 zł

Kultura, sztuka,
ochrona dóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego

20 000 zł

19 800 zł

Działalność na
rzecz osób z
niepełnosprawno
ściami

20 000 zł

Działalność na
rzecz osób w
wieku
emerytalnym

18 800 zł

Działalność na
rzecz osób w
wieku
emerytalnym
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wyjścia na imprezy artystyczne dla wolontariuszy.
Edukacja prozdrowotna w postaci wykładów na temat
zdrowia psychicznego osób w wieku senioralnym, wpływu
zdrowego odżywiania na dobre funkcjonowanie seniora i jakości
życia seniora.
6.
Spotkanie integracyjne połączone z prezentacją
osiągnięć artystycznych
Subregion wrocławski
Kultura fizyczna (sport)
Organizacja imprezy o charakterze sportowym tj. trzydniowego
turnieju piłki ręcznej dzieci – chłopców. Turniej piłki ręcznej dla
chłopców w wieku 10-11 lat . Miejscem organizacji turnieju
powinny być Oborniki Śląskie. Przybliżona liczba czynnych
uczestników turnieju, 200 osób, kibiców, 300 osób.
Projekt polega na zorganizowaniu biegów w Gniechowicach na
dystansie MINI w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn (bez
kategorii wiekowych) oraz MAXI - OPEN kobiet i mężczyzn od 16
r.ż.. Projekt podzielony jest na 3 etapy: Etap I. Strefa alarmu –
„Aktywny styl życia - jestem na tak!” - upowszechnianie wszelkich
najmniejszych form aktywnego spędzania wolnego czasu. Etap II.
Strefa ruchu. Organizacja biegu. Etap III. Rekomendacje aktywnych
Dolnoślązaków – w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: co
możemy zrobić, aby zwiększyć aktywność fizyczną w lokalnych
społecznościach wśród Dolnoślązaków?
W ramach projektu będą realizowane zajęcia taneczne dla dzieci i
dorosłych. Liga piłki nożnej halowej dla dorosłych. Turniej piłki
siatkowej dla dorosłych oraz turniej piłki nożnej dla dzieci. Projekt
będzie realizowany w okolicach gminy Dziadowa Kłoda.
Organizacja cyklu imprez sportowych związanych ze sztukami
walk. We wszystkich wydarzeniach powinno wziąć udział ponad
1000 osób. Zakres zadania powinien obejmować:
1. Turniej mikołajkowy judo – powinno w nim wziąć udział ok. 70
dzieci oraz widownia.
2. III Mistrzostwa Dolnego Śląska w Mieszanych Sztukach Walki i
brazylijskim Jiu-Jitsu – zawody, w których odbędą się zmagania w
kilku formułach m.in. MMA.
3. Sportowe zakończenie wakacji w ostatni tydzień sierpnia 2019.
Liczne gry i zabawach sportowe dla dzieci i dorosłych, które
odbędą się w Obornikach Śląskich. W imprezie powinno wziąć
udział ok. 500 osób.
Turystyka
Organizacja wycieczek i rajdów rowerowych pieszych, Nordic
Walking oraz wydanie przewodnika turystycznego.
Działania w ramach zadania:
1) Organizacja czterech wycieczek rowerowych po Ziemi
Obornickiej: „Nad Odrą”, „Po Grzybku”, „Wśród lasów” i „Na
Wilcze Doły”.
2) Organizacja V Marszu Nordic Walking „Poznaj Ziemię
Obornicką” po najciekawszych obszarach Kocich Gór.
3) Wydanie ok. 1000 szt. katalogu turystycznego po
najciekawszych miejscach w gminie.
Zadanie skierowane powinno być:
a) w przypadku wycieczek rowerowych do 15-osobowych grup
uczestników – ogółem 60 osób z całego Dolnego Śląska,
b) w przypadku Marszu Nordic Walking do 160 osobowej grupy
uczestników z całego Dolnego Śląska.
Miejsce:
a) Wycieczka 1 „Nad Odrą” trasa: Oborniki Śląskie - Jary - Niziny Uraz - Lubnów - Nowosielce - Oborniki Śląskie (ok.20 km);
- wycieczka 2 ”Po Grzybku” trasa: Oborniki Śl. - Wzgórze
„Belweder” - Siemianice - Gola - Kuraszków - Oborniki Śl. (ok.20
km);
- wycieczka 3 „Wśród lasów” trasa: Oborniki Śląskie - Osolin Bagno - Rościsławice - Jary - Oborniki Śl. (ok.25 km);
- wycieczka 4 „Na Wilcze Doły” trasa: Oborniki Śl. - Nowosielce Lubnów - Raków - Kotowice - Pęgów - Wilczyn - Oborniki Śl. (ok.30
km)
5.

47.

mali
SPORTOWCY,WIELKI
E emocje
Projekt nr 178

48.

Gniechowicki Bieg
Św. Filomeny
Projekt nr 94

49.

Sportowa Dziadowa
Kłoda
Projekt nr 139

50.

Waleczna Gmina
Oborniki Śląskie
Projekt nr 49

51.

Turystyczna Gmina
Oborniki Śląskie
Projekt nr 42

20 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej

20 000 zł

Turystyka i
krajoznawstwo

20 000 zł
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52.

TURYSTYCZNY
STRADOLAND
Projekt nr 163

53.

Kulturalna Gmina
Oborniki Śląskie
Projekt nr 26

54.

KINO DLA KAŻDEGO
Projekt nr 132

55.

Dolnośląskie Święto
Rodzin 2 w
Gniechowicach
Projekt nr 93

56.

Filmowa Dziadowa
Kłoda
Projekt nr 95

57.

W pełni sprawni w
Gminie Oborniki
Śląskie
Projekt nr 60

58.

Umiem udzielić
pierwszej pomocy
Projekt nr 172

59.

Aktywny senior w
Gminie Oborniki
Śląskie
Projekt nr 46

b) Marsz Nordic Walking na trasie Oborniki Śląskie – Rościsławice
– Oborniki Śląskie (ok.18 km).
Organizacja czterech wycieczek sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i dorosłych w tym m.in.: wyjazd rodzinny na spływ kajakowy,
jednodniowa wycieczka do Wrocławia do parku rozrywki GoJump
Trampoliny Wrocław oraz spektakl kinowy, 3 dniowa wycieczka do
Karpacza. W zadaniu powinno wziąć udział około 170 osób.
Kultura
Cykl imprez mający na celu zaprezentowanie dorobku i
dziedzictwa kulturalnego Dolnego Śląska i Gminy Oborniki Śląskie.
Wydarzenia w ramach projektu:
1. Obornicki Przegląd Zespołów Ludowych. Weźmie w nim udział
ok. 12 zespołów ludowych z terenu całego województwa.
2. Jarmark Bożonarodzeniowy. Na jarmarku powinno wystawić się
ok. 50 rękodzielników i artystów lokalnych z terenu całego
Dolnego Śląska. W wydarzeniu powinno wziąć udział blisko 1000
osób z terenu całego województwa.
Organizacja minimum dwóch pokazów kina plenerowego w
minimum dwóch miejscowościach województwa
dolnośląskiego. Pokazy filmowe powinien poprzedzić publiczny
plebiscyt, którego celem byłoby wyłonienie wyświetlanych filmów.
Ilość uczestników w trakcie jednego pokazu ok. 250 osób.
Organizacja warsztatów teatralnych, muzycznych oraz wydarzenia
kulturalnego Dolnośląskie Święto Rodzin 2, w których weźmie
udział ok. 500 osób z powiatów wrocławskiego, trzebnickiego,
strzelińskiego, dzierżoniowskiego, oleśnickiego i oławskiego oraz
miasta Wrocławia.
Organizacja letniego kina plenerowego na terenie Gminy
Dziadowa Kłoda. Zadanie powinno zakładać projekcję 3
bezpłatnych seansów filmowych, w trakcie których widzowie,
leżąc na leżakach, będą mieli możliwość zasmakować w
najnowszych produkcjach filmowych. Ilość uczestników podczas
każdego seansu powinna wynosić ok. 300 osób. Każdy z trzech
seansów powinien zakładać wyświetlenie filmu animowanego dla
dzieci i filmu dla osób dorosłych.
Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Organizacja działań wspierających dla osób niepełnosprawnych,
głównie niewidomych.
W ramach zadania przeprowadzone zostaną następujące działania
projektowe:
1) 2 wyjazdy do instytucji kultury we Wrocławiu dla ok. 50 osób teatr, opera.
2) 8 wyjazdów na basen do Trzebnicy dla ok. 15 osób.
3) 2 warsztaty po 4 godziny - zajęcia ceramiczne.
4) Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych podczas
którego powinien zostać przeprowadzony wykład na temat
zdrowego odżywiania.
We wszystkich działania w sumie powinno wziąć udział ok. 100
osób niepełnosprawnych.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Projekt polega na zorganizowaniu cyklicznych pokazów udzielania
pierwszej pomocy oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą
podczas wakacji wraz z zawodami po pokazach, celem
sprawdzenia zdobytych umiejętności. Projekt skierowany jest do
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.
Realizowany będzie na terenie Sobótki, Zalewu w Sulistrowicach
oraz na plaży w Borzygniewie. Celem projektu jest przeszkolenie
ludzi w umiejętnościach pomocy w warunkach zagrożenia życia, w
taki sposób aby nie bali się podjąć ryzyka pomocy innym. Pokazy
przeprowadzane będą przez odpowiednie służby medyczne oraz
służby ratownictwa wodnego. Podczas spotkań udostępniane
będą broszury informacyjne, o charakterze edukacyjnym.
Działania na rzecz seniorów
Zorganizowanie cyklu warsztatów, wyjazdów edukacyjnokulturowych, spotkań ze specjalistami oraz wspólnej pracy na
rzecz polepszenia jakości życia osób starszych. Zadanie powinno
być skierowane do ok. 50 osób w wieku 60+. Zakres zadania:

20 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

Kultura, sztuka,
ochrona dóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego

20 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

Działalność na
rzecz osób z
niepełnosprawno
ściami

20 000 zł

Ochrona i
promocja zdrowia

20 000 zł

Działalność na
rzecz osób w
wieku
emerytalnym
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60.

Zręczne Rączki
Projekt nr 105

61.

Mała łyżwa, duża
frajda - nauka jazdy
na łyżwach z
elementami hokeja
Projekt nr 176

62.

Baseball to jest to!
Projekt nr 90

63.

Trenuj karate dla
zdrowia!
Projekt nr 31

64.

JAZDA NA HOKEJ
2019
Projekt nr 66

65.

PODRÓŻE
MIĘDZYPOKOLENIO
WE
Projekt nr 128

66.

PODRÓŻE
MIĘDZYPOKOLENIO
WE
Projekt nr 130

67.

GRA MIEJSKA KRÓLESTWO
KRASNOLUDKÓW
Projekt nr 76

68.

Poznajmy się od
kuchni
Projekt nr 63

1. Wyjazd ok. 50 seniorów do teatru .
2. Wyjazd studyjny dla ok. 50 seniorów w ciekawe miejsce na
Dolnym Śląsku.
3. 10 wyjazdów na basen dla ok. 15 seniorów.
4. Przeprowadzenie 10 warsztatów: artystyczne, kulinarne, ze
stylistą, fotograficzne.
Wsparcie rzemiosła
Projekt polega na zorganizowaniu warsztatów podzielonych na 4
bloki tematyczne: zdobnictwo decoupage, dziewiarstwo, kwiaty z
tkanin i tkanie na kole. Uczestnikami będą dzieci w wieku
szkolnym oraz osoby dorosłe. Miejscem realizacji projektu będą
Małkowice. Podczas jednych warsztatów udział weźmie
maksymalnie 10 osób, co daje łącznie max. 140 uczestników
całego projektu. Zajęcia będą odbywać się popołudniami i o
uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Warsztaty
mają na celu wspieranie zdolności manualnych, kreatywnego
myślenia i poprzez praktyczne zajęcia zapoznanie uczestników z
różnymi technikami rękodzielniczymi.
Miasto Wrocław
Kultura fizyczna (sport)
Organizacja zajęć z nauki jazdy na łyżwach. Zadanie przewiduje ok.
10 godzin zajęć na terenie Wrocławia. Podczas jednej godziny
zajęć maksymalna ilość uczestników to ok. 40 osób. Zajęcia
powinny być przewidziane dla dzieci od ok. 3 roku życia.
Organizacja bezpłatnych zajęć dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych Dolnego Śląska (w sumie ok. 300 osób)
popularyzujących takie dyscypliny jak
baseball, softball i slowpitch. Zajęcia powinny odbywać się w
wynajętych obiektach sportowych i salach do ćwiczeń grupowych.
Zorganizowanie minimum 8 warsztatów, spotkań sportowych na
terenie Wrocławia oraz wypromowanie sztuki karate, jako formy
aktywności prozdrowotnej. Ilość uczestników powinna wynosić ok.
400 osób. Warsztaty obejmować powinny m.in. prelekcję o historii
karate, wyznawanych wartościach oraz o wpływie
prozdrowotnym, a także przedstawienie ćwiczeń i technik oraz
trening pokazowy z mistrzami karate z Dolnego Śląska.
Organizacja cyklu szkoleń nauki jazdy na łyżwach oraz nauki gry w
hokeja na lodzie dla dzieci w wieku 4-10 lat. Zadanie zakłada
uczestnictwo dwóch grup. Pierwsza to dzieci, które chcą nauczyć
się jazdy na łyżwach, druga to dzieci posiadające kompletny sprzęt
hokejowy oraz umiejętności jazdy na łyżwach chcące nauczyć się
gry w hokeja. Zakładana ilość osób w każdej z grup: ok. 60.
Turystyka
Organizacja 3 jednodniowych wycieczek (w tym spływy) szlakami
wodnymi oraz 3 warsztatów na terenie Dolnego Śląska dla
seniorów i rodziców z małymi dziećmi. W trakcie jednego wyjazdu
powinno brać udział ok. 50 osób oraz powinny odbyć się warsztaty
z zakresu bezpieczeństwa na wodą wraz z prezentacją
ratownictwa wodnego.
Organizacja 3 jednodniowych wycieczek szlakami górskimi oraz 3
warsztatów na terenie Dolnego Śląska dla seniorów i rodziców z
małymi dziećmi. W trakcie jednego wyjazdu powinno brać udział
ok. 50 osób oraz powinny odbyć się warsztaty z zakresu
bezpieczeństwa w górach wraz z prezentacją ratownictwa
górskiego.
Kultura
Organizacja gry miejskiej skierowanej do rodzin: dzieci i rodziców,
a także grup znajomych składających się z przynajmniej trzech
uczestników. Uczestnicy mają wykonywać zadania i zbierać
naklejki krasnoludków (odpowiednik punktów) wędrując po
Wrocławiu, kierując się specjalnie zaprojektowaną mapą. Gra
powinna trwać 4-5 godzin i zakłada uczestnictwo 100 – 200 osób.
Organizacja dwuetapowego wydarzenia mającego na celu
integrację i edukację międzykulturową. Pierwszy etap polega na
organizowaniu spotkań rodzin wywodzących się z różnych kultur.
Drugim etapem są warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży, w

10 000 zł

Działalność
wspomagająca
rozwój
gospodarczy, w
tym rozwój
przedsiębiorczości

20 000 zł

20 000 zł
Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej
20 000 zł

20 000 zł

20 000 zł
Turystyka i
krajoznawstwo

20 000 zł

20 000 zł

19 884 zł
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69.

Szczepińska Historia
- odkrywanie
tajemnic osiedla.
Projekt nr 99

70.

PODRÓŻE
MIĘDZYPOKOLENIO
WE
Projekt nr 122

71.

KSIĄŻKA:
PUBLICZNOŚĆ
TEATRU POLSKIEGO
WE WROCŁAWIU/
FENOMEN
Projekt nr 170

72.

MUZYKOTERAPIA NA
WESOŁO: MuzycznoSensoryczny
Wrocław
Projekt nr 144

73.

Zmalujmy coś na
Tarnogajuwielopokoleniowe
warsztaty dla
mieszkańców.
Projekt nr 92

74.

PODRÓŻE
MIĘDZYPOKOLENIO
WE
Projekt nr 117

1.

2.

3.

takcie których powinny być przygotowywane potrawy z różnych
zakątków świata.
Organizacja spektaklu plenerowego, opierającego się na historii
osiedla Szczepin i Wrocławia, spaceru po przedwojennym osiedlu,
dwóch wieczorków wspomnień o Szczepinie, warsztatów
plastycznych dla dzieci z tworzenia mapy osiedla. W trakcie
realizacji zadania powinien zostać nakręcony film reportażowy.
Organizacja 3 jednodniowych wycieczek każda w inne miejsce na
Dolnym Śląsku oraz 3 warsztatów na terenie Dolnego Śląska dla
seniorów, dzieci i członków zespołu pieśni i tańca. W trakcie
jednego wyjazdu powinno brać udział ok. 50 osób.
Projekt dotyczy powstania książki pt.: Publiczność Teatru Polskiego
we Wrocławiu/Fenomen. Publikacja będzie opisywała (rzetelnie
tekstowo i bogato zdjęciowo) ponad trzyletnią historię
społecznego zaangażowania w obronie artystycznej rangi Teatru
Polskiego oraz kolejne etapy pozytywnych przemian, jakie
następowały/następują w relacjach z Dolnośląskim Urzędem
Marszałkowskim, dzięki którym możliwe staje się zbudowanie nowych standardów zarządzania kulturą. W ramach projektu
przewidziano m.in.: prace autorskie oraz redakcyjne. Prace
autorskie polegać będą na zebraniu materiału, zorganizowaniu
spotkań z ludźmi zaangażowanymi w oddolny ruch społecznoobywatelski - Publiczności Teatru Polskiego we Wrocławiu przeprowadzeniu rozmów, wysłuchaniu opinii, zebraniu
dokumentów, które zostaną zamieszczone w publikacji. Efektem
projektu będzie gotowa do wydania ok. 300 stronnicowa książka
oraz jej druk.
Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Organizacja zajęć integracyjnych w formie warsztatowej i
plenerowej dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży z rodzicami i
opiekunami. Zadanie powinno obejmować: muzykoterapię,
choreoterapii, warsztaty muzyczne, nagranie piosenki, teledysku,
wycieczki integracyjne po Wrocławiu, koncert integracyjny. Zajęcia
powinny się odbywać raz w tygodniu po ok. 2 godziny.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Zmalujmy coś na Tarnogaju to inicjatywa, której celem jest
ożywienie przestrzeni podwórkowej przy ul. Tarnogajskiej,
organizacja tzw. „tygodnia artystycznego w przestrzeni
podwórek”. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 dni
warsztatowych dla 30 dzieci i młodzieży podczas, których
uczestniczy będą tworzyli wspólne obrazy, malowali eko-torby,
uczyli się sztuki cyrkowej i tańców integracyjnych. Finałem spotkań
będzie organizacja profesjonalnych warsztatów graffiti. Uczestnicy
wezmą udział w malowaniu jednej z tarnogajskich bram.
Na koniec wszyscy uczestnicy przejdą korowodem spod bramy
przy ul. Tarnogajskiej i udadzą się do Schroniska im. św. Brata
Alberta, aby urządzić wspólne grillowanie.
Przewidywana liczba uczestników wydarzenia ok. 500 osób.
Działania na rzecz seniorów
Organizacja 3 jednodniowych wycieczek po Dolnym Śląsku
mających na celu poszukiwanie skarbów regionu oraz 3
warsztatów dla seniorów ze wsparciem młodych wolontariuszy. W
trakcie jednego wyjazdu powinno brać udział ok. 50 osób.

9 500 zł

20 000 zł

Kultura, sztuka,
ochrona dóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego

10 616 zł

20 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

Działalność na
rzecz osób z
niepełnosprawno
ściami

Działalność
wspomagająca
rozwój wspólnot i
społeczności
lokalnych

Działalność na
rzecz osób w
wieku
emerytalnym

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2017-2018 roku na zadania realizowane w ramach
programu „Aktywny Dolny Śląsk – budżet sportowo-turystyczny” wyniosła 1 198 575 złotych (słownie: jeden
milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2019 roku na zadania realizowane w ramach
Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk wynosi: 1 324 600 zł (słownie: jeden milion
trzysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych)
Zarząd Województwa Dolnośląskiego może zmienić wysokość środków publicznych na realizację zadań w
trakcie trwania konkursu.
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1.

2.

IV. Forma realizacji zadania
W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego, co oznacza, że oferent musi wykazać wkład finansowy w realizację zadania.
Zamieszczenie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania wyceny pracy społecznej członków
organizacji lub świadczeń wolontariuszy nie będzie traktowane jako finansowy wkład oferenta.
Wymagane jest wykazanie w kosztorysie oferty wkładu finansowego oferenta (rozumianego jako wkład własny
oferenta oraz/lub środki finansowe z innych źródeł) w wysokości co najmniej 1% wnioskowanej dotacji.
V. Adresat konkursu

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą
działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

1.
2.

3.

VI. Termin i miejsce realizacji zadania
Realizacja zadań rozpocznie się nie wcześniej niż 1 lipca 2019 roku, a zakończy nie później niż 31 grudnia 2019
roku.
Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia zadania oraz zakończenia zadania
(podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia
zakończenia zadania i zapłacone do 14 dni od dnia zakończenia zadania, jednak nie później niż do 31 grudnia
2019 r.
Miejscem realizacji zadania jest Województwo Dolnośląskie.

VII. Warunki realizacji zadania
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do
zawarcia pisemnej umowy z oferentem.
Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
Zadanie, które już otrzymało dofinansowanie lub ubiega się o przyznanie środków z budżetu Województwa
Dolnośląskiego (UMWD) w 2019 w trybie art. 11 i 19a Ustawy, nie może być przedmiotem oferty o
dofinansowanie realizacji zadania publicznego w niniejszym konkursie.
Oferent może podjąć działania przygotowawcze celem prawidłowego przebiegu zadania, po podjęciu przez
Zarząd Województw Dolnośląskiego uchwały w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na poszczególne zadania
publiczne objęte konkursem.
W okresie realizacji zadania oferent może dokonywać przesunięć wydatków między poszczególnymi pozycjami
kosztorysu, z zastrzeżeniem spełniania łącznie poniższych warunków:
a) nie nastąpi zwiększenie danego wydatku o więcej niż 10%,
b) przesunięcia nie zwiększą wysokości kosztów administracyjnych.
Każdy z oferentów, któremu zostanie udzielona dotacja zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji
księgowej środków otrzymanych na realizację zadania publicznego zgodnie z ustawą o rachunkowości w
sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
Nie wyraża się zgody na zwiększenie procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego.
Wysokość środków finansowych innych niż dotacja oraz wartość osobowego wkładu może się zmieniać, o ile
nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.
Dotacja może być wykorzystana na zobowiązania powstałe w terminie realizacji zadania gdy płatność przypada
po dacie podpisania umowy, a środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z
kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania.
Dopuszcza się wydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków
przekazanych przez Zleceniodawcę, na realizację zadania publicznego wyłącznie na zasadach określonych w
umowie.
Nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do zadania publicznego.
Oferent zobowiązany jest do osiągnięcia rezultatów wynikających z opisu poszczególnych zadań wymienionych
w części II pkt 3 ogłoszenia.
Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania
publicznego, o których mowa w części III. pkt 6 wzoru oferty realizacji zadania publicznego.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

1.

2.

Oferent w części IV. pkt 2 (zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta) oferty zobowiązany jest do
opisania kwalifikacji osób przewidzianych do zaangażowania przy realizacji projektu wraz z podaniem sposobu
ich zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków
organizacji świadczących pracę społecznie. Nie ma konieczności podawania imion i nazwisk poszczególnych
osób. Powinien również opisać jakie zasoby rzeczowe zostaną wykorzystane do realizacji zadania (bez
dokonywania ich wyceny) oraz opisać wkład finansowy.
W przypadku korzystania z pracy społecznej członków organizacji oferenta lub świadczeń wolontariuszy ustala
się następujące zasady:
1) zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy społecznej przez członka organizacji bądź świadczenia
przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu
wykonywanych świadczeń;
3) jeżeli praca społeczna członka organizacji bądź świadczenie wolontariusza są takie same jak praca, którą
wykonuje stały personel, to kalkulacja wyceny tego świadczenia musi być dokonana o stawki
obowiązujące dla tego personelu. Wartość świadczenia członka organizacji bądź wolontariusza
wykonującego proste prace nie może przekroczyć kwoty 17 zł za jedną godzinę świadczenia;
4) wolontariusz nie może być beneficjentem zadania;
5) wykonanie tego samego zakresu czynności nie może być zlecone częściowo na podstawie umowy o
pracę lub umowy cywilno-prawnej i częściowo na podstawie porozumienia wolontariackiego;
6) rozliczenie pracy społecznej członka organizacji bądź świadczeń wolontariusza odbywa się na podstawie
oświadczenia ww. osoby stwierdzającej wykonanie pracy społecznej bądź świadczenia, z podaniem
zakresu, liczby godzin oraz jego wycenę, potwierdzoną przez koordynatora zadania lub osobę
upoważnioną.
Oferent zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich
planowanych zmianach dotyczących np.: przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztorysu powyżej
10%, harmonogramu zadania, opisu poszczególnych działań, itp., zachodzących w realizacji zadania.
Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy.
W przypadku wykorzystywania przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania prywatnych samochodów i
telefonów komórkowych niezbędne jest podpisanie z nimi umowy użyczenia ww. przedmiotów do celów
służbowych.
Na Oferencie zadania spoczywa obowiązek uregulowania wszystkich wymogów prawnych przy realizacji
zadania, w tym dotyczących ewentualnej organizacji imprez zbiorowych, jak również pozyskania wszelkich
koniecznych ubezpieczeń, pozwoleń i zgód właścicieli/zarządców terenu. Oferent w całości odpowiada za
prawidłową realizację zadania będącego przedmiotem oferty o dofinansowanie w ramach niniejszego
konkursu.
Zleceniodawca może prowadzić bieżącą ocenę realizacji zadania publicznego.
Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności
wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.
Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, zgodnie z art. 18 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
VIII. Ogólne zasady kwalifikowalności kosztów
Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne, gdy:
1) związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji;
2) zostały uwzględnione w kosztorysie zadania;
3) zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych;
4) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego
finansowaniem;
5) zostały poniesione w uprawnionym okresie (termin realizacji zadania wynikający z zapisów w umowie);
6) poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały
prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia
wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację
zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych
operacji księgowych).
Koszty kwalifikują się do dofinansowania (stanowią koszty kwalifikowalne), pod warunkiem, że:
1) nie zawierają kosztów pokrytych w ramach innych pozycji budżetowych,
2) nie są finansowane z innych źródeł.
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3.

4.

5.
6.

7.

Koszty kwalifikowalne mogą zawierać koszty osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia wraz z kosztami
pracownika i pracodawcy). W kosztorysie oferty należy w szczególności określić wynagrodzenie dla każdego
stanowiska pracy (wynagrodzenie miesięczne z podaniem wielkości etatu lub stawek za godzinę pracy).
Limit kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych (np. kierowanie, koordynowanie,
wykonywanie działań administracyjno–kontrolnych, księgowych, koszty telekomunikacyjne, Internet, zakup
materiałów biurowych, opłaty pocztowe itp.) kwalifikowanych zaplanowanych do poniesienia z dotacji wynosi
maksymalnie 10% wnioskowanej dotacji.
Oferent jest zobowiązany do zapewnienia promocji zadania. Limit kosztów promocji zadania wynosi
maksymalnie 15% wnioskowanej dotacji.
Koszty poniesione ze środków finansowych własnych są kwalifikowalne tylko w okresie od dnia rozpoczęcia
realizacji zadania publicznego do 14 dni po jego zakończeniu, nie później niż do dnia 31 grudnia br., pod
warunkiem, że nastąpi podpisanie umowy.
W przypadku gdy po zakończeniu realizacji zadania okaże się, że wartość poniesionych kosztów jest niższa niż
kwota zadeklarowana w ofercie, oferent ma obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków
zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.
IX. Koszty niekwalifikowalne

1.

2.
3.

Koszty, które nie zostaną uznane za kwalifikowane:
1) budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów lub innych nieruchomości;
2) podatki z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatków od towarów i
usług (VAT), pod warunkiem, że podatek VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy ustawy o
podatku od towarów i usług;
3) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu województwa lub jego funduszy
celowych na podstawie przepisów szczególnych dla których organizatorem jest samorząd
województwa;
4) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
5) działalność gospodarcza;
6) działalność polityczna i religijna;
8) odsetki ustawowe i umowne;
9) nagrody pieniężne – finansowane ze środków pochodzących z dotacji;
10) kary umowne;
11) koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztu przelewów);
12) wydatki poniesione z dotacji przed terminem podpisania umowy.
Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją zadania ponosi oferent.
Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego
wydatku dwa razy ze środków publicznych, wspólnotowych lub krajowych.
X. Warunki składania ofert

1.

2.

3.

4.

Oferta powinna zostać złożona:
1) na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu
do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych
zadań,
2) w formie papierowej – w jednym egzemplarzu, w języku polskim, w sposób umożliwiający dopięcie jej
jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów.
3) na pierwszej stronie oferty, w punkcie nr 2. Rodzaj zadania publicznego należy wpisać: „Dolnośląski
Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk” oraz odpowiedni rodzaj zadania publicznego wynikający z
części II pkt 3 ogłoszenia.
Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze
statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami
imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczęć organizacji jeśli oferent taką
posiada.
Oferta powinna być wypełniona w każdym polu, a jeżeli wypełnienie nie dotyczy oferenta należy wpisać „nie
dotyczy”. Należy również wypełnić (przez dokonanie odpowiednich skreśleń) oświadczenia znajdujące się na
końcu oferty.
Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:
1) w przypadku rozpoczętej procedury zmiany zarządu/władz/sposobu reprezentacji oferenta – uchwałę
dot. zmiany/wyboru nowo wybranych osób oraz kserokopię wniosku dot. zmiany złożonego do
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5.
6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KRS/właściwego rejestru;
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający
upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3) w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – potwierdzona za
zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru, ewidencji lub inny dokument
potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w jego imieniu (np. wypis z ewidencji gdy zawiera ww. informację lub wypis z
ewidencji i statut lub inny dokument jeżeli wypis nie zawiera ww. informacji; wyciąg musi być zgodny
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
4) pełnomocnictwa dla osoby/osób składającej/ych ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli jej/ich
dane nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie prawnej podmiotu;
5) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach i wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, dekret powołujący na
proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań;
6) w przypadku spółek akcyjnych i spółek z o.o. oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi
na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników
wymagany jest statut;
7) w przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich
świadczeń składających się na realizację zadania publicznego;
8) oświadczenie o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań
publicznych w ostatnich 2 latach – zał. nr 2 do uchwały;
9) oświadczenie oferenta dotyczące konta bankowego – zał. nr 6 do uchwały;
10) informacje znajdujące się w tabeli pn. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
publicznego z podziałem na źródła finansowania”, której wzór stanowi zał. nr 7 do uchwały.
Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w ust. 3 muszą być one potwierdzone, na każdej
stronie kopii, za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną z uprawnionych osób reprezentujących
podmiot występujący o dotację lub osób upoważnionych do potwierdzania dokumentów (w niniejszym
przypadku do oferty powinno być dołączone upoważnienie do potwierdzania dokumentów dla tej/tych
osoby/osób) wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz
pieczęć organizacji jeśli oferent taką posiada.
XI. Wymogi formalne składanych ofert
Złożenie oferty w podanym terminie i miejscu oraz skierowanie do właściwego adresata – Zarząd
Województwa Dolnośląskiego.
Złożenie oferty przez uprawniony podmiot.
Złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób
reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz
pieczęć organizacji jeśli oferent taką posiada.
Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów opatrzonych datą, podpisem osób uprawnionych do
reprezentowania podmiotu oraz pieczęcią organizacji jeśli oferent taką posiada.
Zgodność oferty z zadaniem konkursowym.
Prawidłowy termin realizacji zadania (zgodny z ogłoszeniem konkursowym).
Wypełnienie wszystkich pól i rubryk w ofercie (w tym oświadczeń na końcu oferty).
Zgodność oferty z warunkami realizacji zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
Złożenie wszystkich wymaganych w konkursie oświadczeń i załączników.
Zachowanie limitu kosztów, o których mowa w cz. VIII pkt. 4 i 5 ogłoszenia.
Zapewnienie finansowego wkładu przez Oferenta na poziomie minimum 1% wnioskowanej dotacji.
Zapewnienie środków finansowych na promocję zadania.
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XII. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1.

Oferty należy składać w terminie do 3.07.2019 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5
50–413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
z dopiskiem: „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk”

2.

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

3.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

4.

Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły do dnia 30.08.2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na konkurs.
Informacje o kolejnych terminach posiedzeń Komisji Konkursowej oraz wysokości środków finansowych
pozostałych do wykorzystania będą dostępne na stronach internetowych: www.aktywny.dolnyslask.pl,
www.wwzop.dolnyslask.pl.

5.

XIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Wydział Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych oferty w terminie wyznaczonym w wezwaniu do
uzupełnienia braków.
Uzupełnieniu nie podlega złożenie oferty na nieobowiązującym wzorze, brak podpisów pod ofertą i
załącznikami do niej oraz podpisanie ww. dokumentów przez osoby nieupoważnione.
Jeżeli oferent nie dokona uzupełnień braków formalnych w wyznaczonym terminie, jego oferta nie będzie
poddana ocenie merytorycznej.
Oferty spełniające kryteria formalne zostaną przekazane Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego w celu dokonania oceny merytorycznej ofert.
Ocena merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
Kryteria oceny merytorycznej

Ocena

I. Zawartość merytoryczna zgodnie z założeniami projektu autora:
1. Miejsce realizacji zadania.
2. Rzetelny i realny harmonogram działań.
3. Rezultaty realizacji zadania: efekty, rezultaty, planowany poziom osiągnięcia
rezultatów, sposób monitorowania.
II. Zasięg oddziaływania:
1. Dostępność działań dla odbiorców zadania w regionie.
2. Liczbowe określenie odbiorców zadania.
III. Potencjał organizacyjny:
1. Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje realizatorów zadania w realizacji podobnych
przedsięwzięć, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania.
2.Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
3. Posiadane zasoby rzeczowe.
IV. Budżet:
1. Rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów (szczegółowość kalkulacji kosztów, jej
przejrzystość i dostateczny opis poszczególnych pozycji budżetu).
2. Efektywność ekonomiczna zadania (niezbędność i kwalifikowalność wydatków,
adekwatność kosztów do planowanych działań i założonych rezultatów).

0 – 20 pkt
0 – 5 pkt
0 – 5 pkt
0 – 10 pkt

V. Potencjał finansowy:
Wysokość wkładu finansowego własnego oraz z innych źródeł (bez wkładu osobowego) w
stosunku do wnioskowanej dotacji.

1 –10 pkt
1% - 10 % – 1 pkt
do 20 % – 3 pkt
do 40 % – 5 pkt

0 – 10 pkt
0 – 5 pkt
0 – 5 pkt
0 – 7 pkt
0 – 5 pkt
0 – 1 pkt
0 – 1 pkt
0 – 10 pkt
0 – 5 pkt
0 – 5 pkt
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do 50 % – 7 pkt
do 70 % – 8 pkt
pow. 70% – 10
pkt
VI. Opłacenie należności z tytułu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie
społeczne:
1. Oferent zalega z opłatami.
2. Oferent nie zalega z opłatami.
VII. Rozliczenie dotacji pozyskanych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2
latach:
1. Nierozliczenie dotacji.
2. Brak realizacji zadań publicznych lub dotacja w trakcie rozliczania.
3. Prawidłowe rozliczenie dotacji.
SUMA

0–1 pkt
0 pkt
1 pkt
0–2 pkt
0 pkt
1 pkt
2 pkt
60 pkt

7.

Oferty zostaną odrzucone jeśli uzyskają łącznie ocenę poniżej 36 punktów lub uzyskają przy ocenie
któregokolwiek z kryteriów od I do VII zero punktów.

8.

Komisja Konkursowa na realizację zadań zarekomenduje Zarządowi Województwa Dolnośląskiego tylko po
JEDNEJ ofercie na realizację konkretnego zadania, które w wyniku oceny uzyskają największą ilość punktów
spośród nie odrzuconych ofert złożonych na dane zadanie konkursowe.

9.

Wyboru ofert, które otrzymają dofinansowanie dokonuje niezwłocznie Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ma prawo negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz
dotowania niepełnego zakresu zadania.

10.
11.

Zarząd Województwa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy
podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane
wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

12.

Od uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługuje
tryb odwoławczy.

1.

2.
3.
4.

XIV. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Po zakończeniu procedury konkursowej Zarząd Województwa Dolnośląskiego niezwłocznie ogłosi informację
o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronach
www.wwzop.dolnyslask.pl, www.aktywny.dolnyslask.pl.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
uchwały w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji.
W przypadku unieważnienia postępowania na realizację zadania publicznego informacja ta zostanie podana
do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronach
www.wwzop.dolnyslask.pl, www.aktywny.dolnyslask.pl.
Oferty wraz ze złożonymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.
XV. Umowa

1.
2.

3.

Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w
sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji.
Oferent może odstąpić od podpisania umowy dotacyjnej w przypadku przyznania dotacji niższej niż
oczekiwana
w
ofercie.
W
takim
przypadku
ma
obowiązek
pisemnie
powiadomić
o swojej decyzji Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o dofinansowaniu oferty.
Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:
a) zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (zgodnie ze wzorem oferty oraz ze
wzorem stanowiącym zał. nr 7 do uchwały) - w przypadku otrzymania dotacji niższej od wnioskowanej
lub w przypadku konieczności dokonania zmian,
b) zaktualizowany harmonogram działań – w przypadku konieczności dokonania zmian,
c) zaktualizowany opis poszczególnych działań – w przypadku konieczności dokonania zmian.
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4.

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania musi uwzględniać konieczność zachowania
procentowego udziału innych niż dotacja środków finansowych w odniesieniu do udzielonej dotacji (tj. suma
procentowego udziału innych środków finansowych nie może być mniejsza niż deklarowana w ofercie w
odniesieniu do wnioskowanej dotacji).
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