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Z początkiem roku mamy dobre informacje dla organizacji pozarządowych.
Zarząd województwa przyjął uchwały w sprawie 7 konkursów na wsparcie
zadań w obszarze kultury, turystyki regionalnej, wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej. Dofinansowane zostaną działania na rzecz
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seniorów oraz osób niepełnosprawnych. - Organizacje pozarządowe są
doskonałym wyrazem aktywności obywatelskiej, to one w dużej mierze
wpływają na zmianę rzeczywistości i mają realny wpływ na przyszłość
regionu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Samorząd województwa lubuskiego współpracuje i wspiera organizacje
pozarządowe, m.in. poprzez realizację Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi, który określa zasady polityki realizowanej przez samorząd w tym
obszarze. Program zawiera elementy dotyczące m.in. celów, zasad współpracy,
zakresu przedmiotowego, form współpracy, priorytetowych zadań publicznych,
okresu i sposobu realizacji, wysokości środków zaplanowanych na jego realizację.

- Wśród priorytetów nowej perspektywy są Europa o silniejszym wymiarze
społecznym oraz Europa bliżej obywateli. A to oznacza wzmocnienie roli organizacji
społecznych w życiu publicznym – podkreśla marszałek.

Dziś (21.01) zarząd województwa przyjął uchwały w sprawie ogłoszenia
konkursów. Konkursy ruszą w najbliższych dniach i wówczas informacja o
terminie naboru oraz szczegóły związane z konkursami zostaną
zamieszczone na www.lubuskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na rzecz seniorów

Zgodnie z „Wojewódzkim Programem na rzecz Osób Starszych”, o którym mowa w
„Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w
2020 roku”, planowane jest wsparcie zadań w ramach działania na rzecz seniorów w
województwie lubuskim, skierowanych do osób w wieku powyżej 60 roku życia, w
tym:

- realizacja projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,

- realizacja projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,

- działania przeciwdziałające e - wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.,

- wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej,

- zwiększanie świadomości osób starszych na temat przemocy.

Na realizację zadań przeznaczono 470 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania
pojedynczego projektu może wynieść do10 tys. zł.

Konkurs na zadania w obszarze turystyki regionalnej

Zadanie dotyczące promowania turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim
poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r.,
obejmuje w szczególności:

Strona 2/5

http://www.lubuskie.pl


rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz
oznakowania turystycznego w regionie,
rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty
wizerunkowe województwa lubuskiego, rozwój turystyki transgranicznej i
wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

Na te działania zaplanowano 100 tys. zł.

Konkurs ofert na zadania publiczne w obszarze kultury

Celem jest wsparcie zadań dotyczących rozwój kultury, ochrony i racjonalnego
wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty
kulturalnej, działań i inicjatywy kulturalnych oraz promocji walorów kulturowych
województwa, obejmujących w szczególności:

- organizowanie wydarzeń kulturalnych tj., festiwali, konkursów, przeglądów,
koncertów, spektakli, pokazów filmowych, plenerów, warsztatów, konferencji,
seminariów, wystaw historycznych, muzealnych, artystycznych i innych imprez
mających znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich promocja,

- wspieranie twórczości i tradycji ludowej w tym ochrony unikalnych i zanikających
zawodów,

- wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego,

- działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,

- wspieranie działań związanych z rozwojem talentów, pasji dzieci i młodzieży m.in.
organizacja warsztatów, plenerów, spotkań, konkursów, przeglądów itp.,

- promocja kultury i dziedzictwa narodowego regionu poprzez niekomercyjne,
niskonakładowe publikacje i wydawnictwa

Na powyższe działania przeznaczono 130 tys. zł. Maksymalna kwota
dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 15 tys. zł.

 

Do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
zaplanowano otwarte konkursy w poniższych obszarach:

W obszarze pomocy społecznej, na realizację którego przeznaczono środki
w wysokości 60 tys. zł 

na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej”, których
celem jest:
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a) zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży;

b) doskonalenie systemu wsparcia dla osób starszych;

c) poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz wykluczonych społecznie;

d) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej;

e)  rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

W obszarze przeciwdziałania narkomanii, na realizację którego
przeznaczono środki w wysokości 75 tys. zł

na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”,
których celem jest:

a) edukacja oraz profilaktyka w zakresie problematyki używania środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych
substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych;

b) leczenie, rehabilitacja oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja
społeczna.

W obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, na realizację
którego przeznaczono środki w wysokości 35 tys. zł

na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu
Pieczy Zastępczej”, których celem jest:

a) podniesienie społecznej świadomości o znaczącej roli rodziny;

b) wspieranie działań w obszarze pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i
wychowaniu dziecka;

c) rozwój systemu pieczy zastępczej;

d) zapewnienie środowiska rodzinnego dzieciom kwalifikowanym do
przysposobienia.

W obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, na realizację
którego przeznaczono środki w wysokości 36 tys. zł

na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób
Niepełnosprawnych”, których celem jest:

a) popularyzowanie wśród osób niepełnosprawnych możliwości ich zatrudniania;

b) wspieranie działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa na temat osób  
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niepełnosprawnych;

c) doradztwo zawodowe.

 

Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – zwanych dalej oferentem lub podmiotami Programu (o których
mowa w Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami
pozarządowymi).

Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO,
dostępnej na stronie - www.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO
nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to
zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.
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