
Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu 

Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. 800 000 I kw. 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków PFRON z 

zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w 2019 r.

Wskazana zostanie po 

otrzymaniu środków 

algorytmowych PFRON

 oraz podjętej decyzji 

Zarządu

I/II kw. 2019 r.

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku

Departament Spraw Społecznych 

Wydział ds. Osób 

Niepełnosprawnych



Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i 

prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego 

w 2019 r. 

218 400 grudzień 2018 r.

Dolnośląski Budżet Obywatelski - "Aktywny Dolny Śląsk"                                          

Projekty będą podzielone na 7 kategorii tematycznych: 

• projekty sportowe,

• turystyczne, 

• kulturalne, 

• na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 

• w obszarze wspierania społeczeństwa obywatelskiego,  

• na rzecz seniorów, 

• na rzecz wsparcia rzemiosła.

1 350 000

zgłaszanie projektów, 

pomysłów luty-

marzec 2019 

ogłoszenie konkursu 

na wybór 

realizatorów zadań 

maj-czerwiec 2019 r.

Wydział Edukacji            

i Nauki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji 

publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 roku – konkurs skierowany jest 

do dolnośląskich uczelni wyższych (organizacja konferencji, seminariów, spotkań 

naukowych); publikacje, wydawnictwa naukowe (bezpłatne wydawnictwa 

książkowe i multimedialne)

100 000 styczeń 2019 r.

Razem Departament 3 138 400 zł

styczeń 2019 r.490 000

Wydział Współpracy     

z Organizacjami 

Pozarządowymi    
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań 

na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.

Wydział Edukacji            

i Nauki

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku szkolnym 2019/2020 zadania 

publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień pn. XIX 

Konkurs Stypendialny Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk". 

180 000
marzec/kwiecień 

2019 r.



Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Poprawa bazy sportowej 1 000 000 luty / marzec 2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 5 890 000 grudzień 2018 r.

Wydział Turystyki Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki 550 000 początek stycznia 

2019 r.

Razem Departament 8 040 000 zł

Departament Marszałka  

Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Dolnośląskie Małe Granty 500 000 styczeń 2019 r.

Działania na rzecz młodzieży w 2019 r. 200 000 styczeń 2019 r.

Razem Departament 700 000 zł

Departament 

Marszałka

Wydział Sportu

Wydział Kultury

Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego w 2019 r. 600 000
około 11 stycznia 

2019 r.



Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Wydział Obszarów 

Wiejskich 
Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi 200 000 styczeń/luty 2019 r.

Razem Departament 200 000 zł

Stan na 7 stycznia 2019 r.


