Załącznik nr 2
do „Programu współpracy
Samorządu Województwa Podlaskiego
z organizacjami pozarządowymi
w 2015 roku”

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących
do Województwa Podlaskiego w 2015 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 w 2015 r.

Pula
środków do
rozdyspono
wania

Podmiot
odpowiedzialny

Pomoc społeczna
1

2

3

Wspieranie inicjatyw promujących
kształcenie, edukację i integrację
ludzi starszych, w tym Uniwersytetów
III Wieku.
Wspieranie inicjatyw i działań
edukacyjnych skierowanych do
dzieci, rodzin i osób najuboższych.
Organizacja i promocja Podlaskich
Dni Rodziny.

2015 r.

Marzec –
Grudzień 2015 r.

25 000 zł

2015 r.

Marzec –
Grudzień 2015 r.

30 000 zł

2015 r.

Maj – Sierpień
2015 r.

25 000 zł

4

Realizowanie zadań w zakresie
Marzec –
przeciwdziałania przemocy w
2015 r.
Grudzień 2015 r.
20 000 zł
rodzinie.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1

Realizacja programów z zakresu
uniwersalnej profilaktyki uzależnień
Marzec –
skierowanych do różnych grup
2015 r.
Grudzień 2015 r.
docelowych, w szczególności do
dzieci i młodzieży.
Realizacja programów z zakresu
profilaktyki selektywnej
Marzec –
skierowanych do osób używających
2015 r.
Grudzień 2015 r.
legalnych i nielegalnych substancji
psychoaktywnych.
Realizacja przedsięwzięć z obszaru
Marzec –
przeciwdziałania zachowaniom
2015 r.
Grudzień 2015 r.
związanym z uzależnieniami
behawioralnymi.
Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością
Wspieranie i prowadzenie działań z
Marzec –
zakresu szeroko pojętej rehabilitacji
2015 r.
Grudzień 2015 r.

2

3

1

60 000 zł

ROPS
w Białymstoku
100 000 zł

ROPS
w Białymstoku
162 000 zł

82 000 zł

20 000 zł

40 000 zł

ROPS
w Białymstoku
80 000 zł

osób z niepełnosprawnością.
2

Popularyzowanie i wspieranie
różnych form aktywności i twórczości
osób z niepełnosprawnością.

2015 r.

Marzec –
Grudzień 2015 r.

40 000 zł

Ochrona i promocja zdrowia

1

2

3

4

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

2015 r.

Marzec –
Grudzień 2015

2015 r.

Marzec –
Grudzień 2015

80 000 zł
2015 r.

Marzec –
Grudzień 2015

2015 r.

Marzec –
Grudzień 2015

Departament
Zdrowia

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1

Przygotowanie i start
reprezentacji województwa
we współzawodnictwie
młodzieżowym

listopad grudzień 2014
r.

styczeń –
grudzień

2

Organizacja Mistrzostw
Województwa Podlaskiego

listopad grudzień 2014
r.

styczeń –
grudzień

listopad grudzień 2014
r.

styczeń –
grudzień

listopad grudzień 2014
r.

styczeń –
grudzień

listopad grudzień 2014

styczeń –
grudzień

3

4

5

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

2

1.200.000 zł

Departament
Edukacji, Sportu i
Turystyki

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

współzawodnictwa
sportowego o charakterze
wojewódzkim dzieci i
młodzieży
Realizacja szkoleń,
seminariów
i warsztatów w ramach
współpracy w zakresie sportu
Szkolenie kadr wojewódzkich
młodzików
Szkolenie kadry wojewódzkiej
w dyscyplinach
indywidualnych –
olimpijskich, grach
zespołowych – olimpijskich w
młodzieżowych kategoriach
wiekowych
Dofinansowania klubów
sportowych województwa
podlaskiego za wyniki
sportowe osiągnięte w 2014
roku
w Systemie Sportu
Młodzieżowego
Przygotowanie i start
reprezentacji województwa
we współzawodnictwie
młodzieżowym
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
Realizacja szkoleń,

3

r.

listopad grudzień 2014
r.

styczeń –
grudzień

listopad grudzień 2014
r.

styczeń –
grudzień

listopad grudzień 2014
r.

styczeń –
grudzień

marzec 2015 r.

kwiecieńgrudzień

maj 2015 r.

lipiec –
grudzień

maj 2015 r.

lipiec –
grudzień

maj 2015 r.

lipiec –
grudzień

200.000 zł

100.000 zł
maj 2015 r.

lipiec –
grudzień

maj 2015 r.

lipiec –
grudzień

maj 2015 r.

lipiec –

Departament
Edukacji, Sportu i
Turystyki

Departament
Edukacji, Sportu i
Turystyki

seminariów
i warsztatów w ramach
współpracy w zakresie sportu

grudzień

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

16

17

Program powszechnej nauki
pływania „Umiem Pływać”,

18

Program „Mały Mistrz”

19

Program „MultiSport”

lipiec –
grudzień

maj 2015 r.

listopad grudzień 2014
r.
listopad grudzień 2014
r.
listopad grudzień 2014
r.

styczeń –
grudzień
styczeń –
grudzień

750.000 zł

Departament
Edukacji, Sportu i
Turystyki

100.000 zł

Departament
Edukacji, Sportu i
Turystyki

styczeń –
grudzień

Ratownictwo i ochrona ludności
Zapewnienie bezpieczeństwa
nad obszarami wodnymi w
województwie podlaskim

1

luty/marzec
2015

maj –
grudzień

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego

przedsięwzięcia kulturalne o
wysokiej randze artystycznej

1

Październik
2014
Kwiecień 2015

Styczeńgrudzień
2015
Czerwiecgrudzień
2015

250.000 zł
120.000 zł

2

publikacje wydawnicze
popularyzujące wiedzę i
badania z zakresu ochrony
zabytków, historii i kultury
regionu

Październik
2014

Styczeńgrudzień
2015

40.000 zł

3

tworzenie i powiększanie
kolekcji muzealnych i sztuki
współczesnej

Październik
2014

Styczeńgrudzień
2015

35.000 zł

dziedzictwo kulturowe i
kultura współczesna

4

Październik
2014
Kwiecień 2015

4

Styczeńgrudzień
2015
Czerwiecgrudzień

120.000 zł
55.000 zł

Departament
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

edukacja kulturalna, w
szczególności dzieci i
młodzieży

5

dialog międzykulturowy

6

Październik
2014
Kwiecień 2015
Październik
2014

2015
Styczeńgrudzień
2015
Czerwiecgrudzień
2015
Styczeńgrudzień
2015

130.000 zł
90.000 zł

80.000 zł

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej

1

Październik
2014

Styczeńgrudzień
2015

30.000 zł

Departament
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka narodowego
Wspieranie inicjatyw
kulturalnych mniejszości
narodowych i etnicznych
zamieszkujących na terenie
województwa podlaskiego

1

Październik
2014
Kwiecień 2015

Styczeńgrudzień
2015
Czerwiecgrudzień
2015

100.000 zł

50.000 zł

Departament
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Turystyka i krajoznawstwo
1

2

3

wyznaczanie i odnawianie
szlaków turystycznych, w tym
opracowanie dokumentacji
organizacja imprez turystyki
aktywnej i kwalifikowanej o
zasięgu międzynarodowym,
krajowym i wojewódzkim wśród
dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych
tworzenie i promocja markowych
produktów turystycznych
lokalnych i regionalnych, w
oparciu o wykorzystanie atrakcji
krajobrazowo-przyrodniczych,

5

Luty 2015

Kwiecień –
grudzień
2015

70.000 zł

Departament
Edukacji, Sportu
i Turystyki

4
5

opracowanie i wydawanie
niekomercyjnych wydawnictw
promujących walory turystyczne
województwa podlaskiego
szkolenie i doskonalenie kadr dla
turystyki

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1

2

Realizacja ochrony i
popularyzacja wartości
przyrodniczych, historycznych i
kulturowych oraz walorów
krajobrazowych parków
krajobrazowych i obszarów
chronionego krajobrazu
położonych w województwie
podlaskim
Edukacja ekologiczna
społeczeństwa w zakresie
nowych zasad regulujących
gospodarkę odpadami z
uwzględnieniem uwarunkowań
lokalnych

grudzień 2014

styczeń –
grudzień
2015

105.160 zł

Departament
Infrastruktury i
Ochrony
Środowiska

200.000 zł

UMWP

100.000 zł

UMWP

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

1

Otwarty konkurs ofert na wkłady
własne organizacji
pozarządowych w projekty
finansowane z
międzynarodowych i krajowych
funduszy zewnętrznych

6

styczeń 2015

Maj 2015

Marzec –
grudzień
2015
Czerwiecgrudzień
2015

