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Wprowadzenie 

 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą Nr LI/1361/10 z dnia              

18 października 2010 roku, przyjął „Program współpracy samorządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011”, zwany dalej Programem. 

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536,  

z późn. zm.), nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania 

corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Zgodnie z załoŜeniem Programu, Zarząd Województwa jest zobowiązany do 

przedłoŜenia Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o sposobie 

realizacji Programu.  

Głównym celem Programu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz 

zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych. Cel ów realizowany był w formie 

współpracy finansowej i pozafinansowej, obejmującej następujące sfery poŜytku 

publicznego: 

1) pomoc społeczną, 

2) ochronę i promocję zdrowia,  

3) profilaktykę uzaleŜnień, 

4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) edukację, oświatę i wychowanie oraz naukę, 

6) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 

7) kulturę fizyczną i sport, 

8) turystykę, 

9) działania na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich, 

10) wspieranie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

11) ekologię, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 

12) pielęgnowanie tradycji narodowej. 
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I.  Współpraca o charakterze finansowym poprzez zle canie realizacji zada ń 
publicznych 
 
 Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie 

ich wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań odbywało się  

w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie poŜytku publicznego, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.). W 2011 r. ogłoszono 17 

otwartych konkursów ofert. Ponadto zlecano zadania z pominięciem otwartego konkursu 

ofert w tzw. trybie uproszczonym.  

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów oraz              

z pominięciem otwartego konkursu ofert wyniosła 5 349 503,00 zł1, z tego podmioty 

dotowane wykorzystały 5 275 602,79 zł co stanowi 98,6% kwoty przekazanej. Przyczyny 

niewykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe związane były z rezygnacją              

z realizacji zadania, zwrotem części niewykorzystanej dotacji lub zwrotem części dotacji          

z powodu jej nieprawidłowego wydatkowania. W ramach przyznanych dotacji z budŜetu 

województwa kujawsko-pomorskiego 542 podmioty prowadzące działalność poŜytku 

publicznego zrealizowały 585 projektów. 

 
 
1. Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonyc h przez Samorz ąd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku 
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1. 

Konkurs ofert nr 1/20 11    
„Upowszechnianie i rozwój 
kultury, sztuki, ochrona tradycji  
i dziedzictwa narodowego” 
Rozdział:  92195  

293 88 88 209 87 87 1008 000,00 999 141,47 

2. 

Konkurs ofert nr 2 /2011    
„Upowszechnianie i rozwój 
kultury fizycznej” 
Rozdział:  92605  

248 70 69 191 65 64 517 200,00 487 905,53 

3. 

Konkurs ofert  nr 3/2011  
„Rozwiązywanie problemów 
alkoholowych w województwie 
kujawsko-pomorskim” 
Rozdział:  85154 
 

47 31 31 42 29 29 200 000,00 197 927,01 

                                                 
1 W tym 247 000,00 zł stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
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4. 

Konkurs ofert nr 4 /2011  
“Przeciwdziałanie narkomanii  
w województwie kujawsko-
pomorskim”  
Rozdział :  85153 

30 24 23 24 18 17 250 000,00 246 000,00 

5. 

Konkurs ofert nr 5/2011  
 “Aktywizacja środowisk 
wiejskich w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii  
i innych uzaleŜnień” 
Rozdział:  85154  

16 12 12 14 10 10 50 000,00 49 999,19 

6. 

Konkurs ofert  nr 6/2011 
„Wspieranie zajęć rozwojowych 
dla dzieci i młodzieŜy 
zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym” 
Rozdział:  85295 

154 74 74 128 73 73 250 000,00 247 528,83 

7. 

Konkurs ofert nr 7/2011 
„Wspieranie pracy 
wychowawczej z dziećmi            
i młodzieŜą realizowanej przez 
organizacje młodzieŜowe” 
Rozdział:  85295  

21 8 8 18 7 7 450 000,00 449 902,49 

8. 

Konkurs ofert nr 8/2011  
„Wspieranie aktywności  
i integracji społecznej seniorów” 
Rozdział: 85295  

74 40 40 71 40 40 90 000,00 86 152,01 

9. 

Konkurs ofert nr 9/ 2011 
„Wsparcie działań z zakresu 
opieki nad osobami przewlekle 
chorymi” 
Rozdział:  85395 

29 26 26 24 22 22 270 000,00 266 419,00 

10 
Konkurs ofert nr 10/2011  
„Ochrona i promocja zdrowia” 
Rozdział:  85149  

66 15 15 58 15 15 100 000,00 100 000,00 

11. 

Konkur s ofert nr 11/2011  
„Upowszechnianie turystyki  
i krajoznawstwa” 
Rozdział:  63003  

84 58 56 64 43 43 150 000,00 140 925,56 

12. 

Konkurs ofert nr 12/2011  
„Rehabilitacja dzieci 
niewidomych i słabowidzących” 
Rozdział: 85395   

2 2 2 2 2 2 100 000,00 100 000,00 

13.  

Konkurs ofert nr 13/2011 
„Dofinansowanie wkładu 
własnego do projektów 
finansowanych z funduszy 
zewnętrznych”   
Rozdział:  75095 

9 7 7 9 7 7 66 700,00 65 926,77 

14. 

Konkurs ofert nr 14/2011  
 “Forum Organizacji 
Pozarządowych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego” 

2 1 1 2 1 1 30 000,00 29 214,09 



 4 
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Rozdział:   75095 

15. 

Konkurs ofert nr 15 /2011 
 „Rehabilitacja zawodowa  
i społeczna osób 
niepełnosprawnych” (środki 
PFRON)  
Rozdział:  85324  

84 27 27 61 22 22 191 000,00 190 759,95 

 
16. 

Konkurs ofert nr 1 6/2011  
„Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu”  
Rozdział:  92605 

89 77 77 89 77 77 1 282 800,00 1 278 718,47  

17. 

Konkurs ofert nr 17/2011 
„Świadczenie usług 
indywidualnych i grupowych w 
języku migowym dla osób 
niesłyszących powyŜej 16 roku 
Ŝycia”   
Rozdział: 85395   

1 1 1 1 1 1 150 000,00 150 000,00 

 
 Łącznie  

 
1249 561 557 1007 519 517 5 155 700,00 5 086 520,37 

 
 

2. Zestawienie zada ń zleconych przez Samorz ąd Województwa Kujawsko-Pomorskiego    
w 2011 roku w trybie uproszczonym (z pomini ęciem otwartego konkursu ofert)  
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Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury   
i dziedzictwa narodowego 
Rozdział:  92195  

3 3 3 3 3 3 27 950,00 27 550,00 

Wspieranie zajęć rozwojowych dla 
dzieci i młodzieŜy zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym 
Rozdział:  85295 

10 10 10 9 9 9 49 995,00 46 365,71 

Wsparcie działań z zakresu opieki 
nad osobami przewlekle chorymi 
Rozdział:  85395 

4 4 4 4 4 4 29 894,00 29 874,00 

„Wspieranie aktywności  
i integracji społecznej seniorów” 
Rozdział: 85295  

2 2 2 2 2 2 10 000,00 10 000,00 

„Rehabilitacja zawodowa  
i społeczna osób niepełnosprawnych” 
(środki PFRON)  
Rozdział:  85324 

6 6 6 4 4 4 56 000,00 56 000,00 
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Działania szkoleniowe, doradcze         
i inne mające na celu 
profesjonalizację i integrację trzeciego 
sektora 
Rozdział: 75095  

3 3 3 3 3 3 19 964,00 19 292,71 

Łącznie  28 28 28 25 25 25 193 803,00 189 082,42 

 

 

2. Zlecanie realizacji zada ń publicznych z podziałem na sfery po Ŝytku publicznego 
określone w programie współpracy na rok 2011.  
 

1) Pomoc społeczna 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 6/2011 „Wspieranie zaj ęć rozwojowych dla dzieci 
 i młodzie Ŝy zagro Ŝonych wykluczeniem społecznym” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.   
i o wolontariacie2 oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ.  

Inne podmioty3 
 

Łącznie 
wszystkie  
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 127 21 6 154 

Liczba wybranych 
projektów 60 14 0 74 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

60 13 0 73 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

185 000,00 65 000,00 0 250 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

182 558,83 64 970,00 0 247 528,83 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu organizowane były kolonie, półkolonie i obozy  
w okresie letnim oraz warsztaty, wycieczki i inne formy zajęć 
pozalekcyjnych w czasie roku szkolnego. W ramach tego zadania odbyła 
się równieŜ spartakiada placówek opiekuńczo-wychowawczych.  
Z dofinansowania skorzystało ponad 2 tys. dzieci i młodzieŜy z całego 
województwa. 
 

 

 

                                                 
2 tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności poŜytku publicznego 
 
3 W kolumnie „Inne podmioty” zawarto dane odnośnie ofert, które złoŜyły podmioty finansów 
publicznych (szkoły, biblioteki itp.). Podmioty te, wraz z nowelizacją ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie z 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 146), są wyłączone                     
z  moŜliwości uczestnictwa w otwartych konkursach ofert.  
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Zlecenie zada ń w 
trybie z pomini ęciem 
otwartego konkursu 

ofert  

Wspieranie zaj ęć rozwojowych dla dzieci 
 i młodzie Ŝy zagro Ŝonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie 

działań na rzecz rodzin 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 8 2 10 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 8 2 10 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

7 2 9 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

45 775,00 4 220,00 49 995,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

42 145,71 4 220,00 46 365,71 

 
Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

W ramach zlecenia zadań w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert 
zrealizowano obozy, wycieczki i zajęcia pozaszkolne, w których 
uczestnikami były dzieci i młodzieŜ, a takŜe projekty mające na celu 
wsparcie rodzin. 

 
 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 7/2011 „Wspieranie pracy wychowawczej z dziećmi 

 i młodzie Ŝą realizowanej przez organizacje młodzie Ŝowe” 
 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 18 3 21 

Liczba wybranych 
projektów 8 0 8 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

7 0 7 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

450 000,00 0 450 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

449 902,49 0 449 902,49 
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Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zorganizowano rajdy, biwaki, obozy, których celem 
było popularyzowanie krajoznawstwa jako formy spędzania wolnego czasu, 
integracja dzieci i młodzieŜy z róŜnych środowisk, promowanie postaw 
patriotycznych. Odbyły się zajęcia i zawody sportowe, zbiórki harcerskie, 
wyjazdy integracyjne. 
Z dofinansowania w tym konkursie skorzystało ok. 10 000 tys. uczestników, 
w znacznej części byli to harcerze i harcerki ZHP i ZHR. 
 

 
 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 8/2011  „Wspieranie aktywno ści i integracji społecznej 

seniorów ” 
  

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ. 
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ.  

Inne podmioty4 
Łącznie 

wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 68 4 2 74 

Liczba wybranych 
projektów 37 3 0 40 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

37 3 0 40 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

83 900,00 6 100,00 0 90 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

80 052,01 6 100,00 0 86 152,01 

Efekty konkursu 
 

W ramach zadania realizowano m.in. warsztaty sportowe i artystyczne, 
wycieczki, spotkania integracyjne, gimnastykę w wodzie, nordic walking, 
pikniki, warsztaty ekonomii społecznej. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 W kolumnie „Inne podmioty” zawarto dane odnośnie ofert złoŜonych przez podmioty finansów 
publicznych (GOK), które są wyłączone z moŜliwości uczestnictwa w otwartych konkursach ofert.  
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 9/2011 „ Wsparcie działa ń z zakresu opieki nad osobami 
przewlekle chorymi ” 

 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ.  

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 23 6 29 

Liczba wybranych 
projektów 19 7 26 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

15 7 22 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

153 000,00 117 000,00 270 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

149 433,00 116 986,00 266 419,00 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano m. in.: funkcjonowanie oddziału 
dziennego hospicjum, przeprowadzono szkolenia dla osób po stracie 
najbliŜszych, dla rodzin, osób i wolontariuszy w zakresie opieki paliatywnej. 
Ponadto zakupiono inhalatory i materiały opatrunkowe, realizowano zajęcia 
terapeutyczne, aktywizujące i sportowe.  
Z dofinansowania skorzystało ponad 1000 osób z terenu całego 
województwa kujawsko–pomorskiego. 
 

 
 
 

Zlecenie zada ń w 
trybie z pomini ęciem 
otwartego konkursu 

ofert  

Wsparcie działa ń z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi   

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 3 1 4 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 3 1 4 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

3 1 4 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

19 894,00 10 000,00 29 894,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

19 874,00 10 000,00 29 874,00 
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Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

W ramach zlecenia zadań w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert 
zrealizowano wypoczynek dla osób przewlekle chorych, 
niepełnosprawnych, w tym mieszkańców DPS a takŜe specjalistyczne 
wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin. 

 
 
 

2) Ochrona i promocja zdrowia  

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 10/2011 „Ochrona i promocja zdrowia” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.i 
o wolontariacie  oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do sektora 
finansów publ. 

Inne podmioty5 
Łącznie 

wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 57 6 3 66 

Liczba wybranych 
projektów 13 2 0 15 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

13 2 0 15 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

78 000,00 22 000,00 0 100 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

78 000,00 22 000,00 0 100 000,00 

 

                                                 
5 W kolumnie „Inne podmioty” zawarto dane odnośnie ofert złoŜonych przez podmioty finansów 
publicznych, które są wyłączone z moŜliwości uczestnictwa w otwartych konkursach ofert.  
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Efekty konkursu 

W ramach konkursu zrealizowano: 
� spotkania z psychologiem, pielęgniarką i dietetykiem dla opiekunów 

sprawujących opiekę nad chorymi z otępieniem typu 
alzheimerowskiego;  

� olimpiadę nt. promocji zdrowego stylu Ŝycia: etap szkolny i rejonowy 
na terenie Brodnicy i powiatu brodnickiego;  

� porady psychologiczne dla osób nowoociemniałych i tracących 
wzrok oraz członków ich rodzin; 

� porady psychologiczne i spotkania integracyjne o charakterze 
kulturalno-oświatowym dla osób zakaŜonych wirusem HIV, chorych 
na AIDS, niepełnosprawnych, uzaleŜnionych oraz ich rodzin; 

� porady psychologiczne on-line dla dzieci i młodzieŜy nt. radzenia 
sobie ze stresem; 

� zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieŜy; 
� badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej dla 

męŜczyzn w wieku 65 lat i starszych;  
� pokazy, symulacje oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy, dla mieszkańców, w tym młodzieŜy z Bydgoszczy  
      powiatu bydgoskiego; 
� zajęcia ruchowe, logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjnych dla          

dzieci niepełnosprawnych; 
� zakup okularów korekcyjnych dla osób ubogich z rejonu powiatu 

bydgoskiego; 
� objęcie opieką pielęgniarską (przeciwdziałanie infekcjom i 

chorobom) osób chorych, niepełnosprawnych z sektora wykluczenia 
społecznego; 

� zabiegi rehabilitacyjne, wyjazdy na basen i zajęcia gimnastyczne 
dla mieszkańców wsi Elgiszewo i Ostrowite, w pow. golubsko-
dobrzyńskim; 

� konferencja skierowana do osób chorych na fenyloketonurię; 
� spotkania edukacyjne nt. cukrzycy w połączeniu z badaniami 

profilaktycznymi dla mieszkańców Grudziądza i okolic z udziałem 
lekarzy, pielęgniarek i dietetyków, 

� spotkania terapeutyczne z psychologiem dla kobiet, które wyszły                 
z przemocy. 

Z dofinansowania skorzystało ok. 2000 osób z terenu całego województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
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3) Profilaktyka uzale Ŝnień 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 3/2011  „ Rozwi ązywanie problemów alkoholowych             

w województwie kujawsko-pomorskim” 
 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ. i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ.  

Inne podmioty6 
Łącznie 

wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 42 4 1 47 

Liczba wybranych 
projektów 28 3 0 31 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

26 3 0 29 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

170 000,00 30 000,00 0 200 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

167 927,01 30 000,00 0 197 927,01 

                                                 
6 W kolumnie „Inne podmioty” zawarto dane odnośnie ofert złoŜonych przez podmioty finansów 
publicznych, które są wyłączone z moŜliwości uczestnictwa w otwartych konkursach ofert.  
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Efekty 
konkursu 

 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 

� 5 programów profilaktyki uzaleŜnień skierowanych do 
gimnazjalistów, w tym: 

- VI Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny – „Trzeźwy umysł zdrowy 
umysł”, 
- cykl warsztatów dla młodzieŜy gimnazjalnej pn. „Bezpiecznie  
w dorosłość - Ŝycie bez uŜywek”, 
- cykl warsztatów dla młodzieŜy gimnazjalnej pn. „Wybór naleŜy do 
Ciebie”, 
- program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz”, 
- warsztaty dla młodzieŜy pn. „Profilaktyka alkoholowa dla 
gimnazjalisty”; 

� 2 programy rówieśniczej edukacji zdrowotnej; 
� 1 program obejmujący zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieŜy  

i rodziców, poradnictwo terapeutyczne, konsultacje psychologiczne, 
porady lekarskie, porady prawne, 

� 8 programów wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym 
i innych uzaleŜnień; 

� 2 programy postrehabilitacyjne, redukcji szkód oraz wdraŜania 
metod wczesnej diagnozy i krótkich interwencji wobec 
naduŜywających alkoholu i innych środków psychoaktywnych; 

� 3 programy obejmujące pomoc terapeutyczną, resocjalizację  
i reintegrację dla osób uzaleŜnionych, w tym przebywających w 
zakładach karnych oraz opuszczających placówki penitencjarne;  

� 6 programów edukacji publicznej, w tym: 
- festyn profilaktyczny dla dzieci ze świetlic środowiskowych, 
profilaktycznych , wychowanków domów dziecka,  
- rekreacyjny festyn rodzinny z programem informacyjno-
edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzaleŜnień,  
-konkurs dla młodzieŜy gimnazjalnej pn. „Wiem - wygrywam-
pomagam”, 
- konferencja pn. „Festiwal zdrowia”, 
-„Imprezy bez procentów”; 

� 3 programy obejmujące interwencję i poradnictwo dla młodzieŜy 
uŜywającej substancji psychoaktywnych;   

� 1 program obejmujący superwizję zespołu terapeutycznego. 
 

 
 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 4/2011 „Przeciwdziałanie narkomanii w wo jewództwie 

kujawsko-pomorskim” 
 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt. 1 ustawy o dz. poŜ. 

publ. i o wolontariacie oraz 
pozostałe jednostki niezaliczone 

do sektora finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 28 2 30 

Liczba wybranych 
projektów 22 2 24 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

15 2 17 
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Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

215 000,00 35 000,00 250 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

211 000,00 35 000,00 246 000,00 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 

� 6 programów edukacji rówieśniczej w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii; 

� 6 programów profilaktycznych dla osób zagroŜonych narkomanią 
oraz eksperymentujących z narkotykami; 

� 4 programy wsparcia dla rodzin osób uŜywających i uzaleŜnionych 
od narkotyków; 

� 3 programy ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych 
wśród osób uzaleŜnionych od narkotyków i zagroŜonych 
uzaleŜnieniami, HIV/AIDS;  

� 1 program obejmujący działania profilaktyczne oraz pomoc 
terapeutyczną dla osób uzaleŜnionych od nikotyny; 

� 1 program profilaktyki narkomanii w środowisku akademickim. 
 

 

 

 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 5/2011 „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie 
rozwi ązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych  

uzaleŜnień” 
 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.      
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 16 0 16 

Liczba wybranych 
projektów 12 0 12 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

10 0 10 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

50 000,00 0 50 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

49 999,19 0 49 999,19 
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Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 

� 6 programów obejmujących transfer dobrych wzorców, praktyk         
i rozwiązań aktywizujących środowiska wiejskie w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych 
uzaleŜnień; 

� 2 programy profilaktyki uzaleŜnień  realizowane w świetlicach 
socjoterapeutycznych; 

� 4 programy obejmujące działalność punktów konsultacyjnych ds. 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych 
uzaleŜnień. 

 
 
 
 
4) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 12/2011  „Reh abilitacja dzieci niewidomych                          
i słabowidz ących” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 2 0 2 

Liczba wybranych 
projektów 2 0 2 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

2 0 2 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

100 000,00 0 100 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

100 000,00 0 100 000,00 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu wsparciem objęto 55 dzieci niewidomych 
i słabowidzących w wieku 0-7 lat i ich rodziny. Ok. 50% dzieci posiada 
dodatkową niepełnosprawność, co utrudnia im korzystanie z rehabilitacji 
ogólnodostępnej. Dzieci pochodzące z terenów wiejskich, trudno 
dostępnych komunikacyjnie, z rodzin niepełnych, będących w trudnej 
sytuacji ekonomicznej uzyskały dodatkowe wsparcie w formie szkolenia 
mającego na celu polepszenie orientacji przestrzennej, naukę podstaw 
pisma Braille`a, zwiększenie samodzielności. Ponadto prowadzono  
rehabilitację domową. Rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych 
korzystali z poradnictwa psychologicznego. Ponadto pięcioro dzieci zostało 
objętych specjalistycznymi zajęciami terapeutycznymi, mającymi na celu 
poprawę funkcjonowania psychofizycznego i pełną adaptację w środowisku 
społecznym. 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 15/2011  „Rehabilitacja zawodowa i społe czna osób 
niepełnosprawnych” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 81 3 84 

Liczba wybranych 
projektów 27 0 27 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

22 0 22 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

191 000,00 0 191 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

190 759,95 0 190 759,95 
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Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano 27 projektów na rzecz rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym: 
 

� 2 projekty obejmujące prowadzenie rehabilitacji w róŜnego typu 
placówkach; 

� 1 projekt obejmujący organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów 
aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – 
aktywizujących zawodowo i społecznie; 

� 2 projekty obejmujące organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, 
opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangaŜowanych  
w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 
niepełnosprawnych; 

� 2 projekty obejmujące prowadzenie poradnictwa psychologicznego, 
społeczno-prawnego oraz informacji na temat przysługujących 
uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy 
technicznej dla osób niepełnosprawnych; 

� 4 projekty obejmujące prowadzenie grupowych i indywidualnych 
zajęć, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, w tym umiejętności komunikowania się             
z otoczeniem oraz usprawniania i wspierania funkcjonowania osób 
z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w róŜnych rolach 
społecznych;  

� 1 projekt obejmujący  organizowanie i prowadzenie szkoleń dla 
tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy przewodników; 

� 12 projektów obejmujących organizowanie lokalnych, regionalnych 
i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych  
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych; 

� 1 projekt obejmujący promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w róŜnych dziedzinach Ŝycia społecznego          
i zawodowego; 

� 1 projekt obejmujący kampanię informacyjną na rzecz integracji 
osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji; 

� 1 projekt obejmujący wydawanie czasopisma dla osób 
niewidomych. 

Z dofinansowania skorzystało 3 289 osób niepełnosprawnych w tym 155 
dzieci. 

  
 
 
 

 
Zlecenie zada ń w 

trybie z pomini ęciem 
otwartego konkursu 

ofert  

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr awnych 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ. 
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 6 0 6 
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Liczba projektów 
uznanych za celowe 6 0 6 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

4 0 4 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

56 000,00 0 56 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

56 000,00 0 56 000,00 

 
Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

 
W ramach zlecenia zadań w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert 
zrealizowano projekty aktywizujące osoby niepełnosprawne, w tym osoby 
niewidome i niedowidzące w zakresie uprawnień wyborczych, a takŜe 
działania skierowane do osób z autyzmem oraz niepełnosprawnością 
intelektualną. Ponadto w ramach ww. środków odbyły się obchody 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Gala Finałowa 
Konkursu pn. ”Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”. 
 

 
 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 17/2011  „ Świadczenie usług indywidualnych i grupowych 
w języku migowym dla osób niesłysz ących powy Ŝej 16 roku Ŝycia” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.       
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 1 0 1 

Liczba wybranych 
projektów 1 0 1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 0 1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

150 000,00 0 150 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

150 000,00 0 150 000,00 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano jeden projekt pn. „Język migowy-naszym 
językiem”. Zadanie było realizowane w Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia 
Społecznego Osób Niesłyszących w Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy, 
Włocławku i Inowrocławiu, które są podmiotami merytorycznymi Oddziału 
Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Bydgoszczy. 
Prowadzono działania mające na  celu łamanie barier w komunikowaniu się 
na róŜnych płaszczyznach Ŝycia zarówno osobistego jak i współŜycia         
w grupie.   
Łącznie z zadania w 2011 roku skorzystało 1 711 osób z uszkodzonym 
słuchem. 
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6)  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycj i 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 1/2011 „Upowszechnianie i rozwój kultury , sztuki, ochrona 
tradycji i dziedzictwa narodowego” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.  
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Inne podmioty7 
Łącznie 

wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 272 10 11 293 

Liczba wybranych 
projektów 84 4 0 88 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

83 4 0 87 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

964 000,00 44 000,00 0 1 008 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

955 141,47 44 000,00 0 999 141,47 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano organizację 6 wydarzeń artystycznych 
o  szczególnym znaczeniu artystycznym i promocyjnych dla regionu, tj.:  

- Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica,  
- Międzynarodowy Festiwal Sztuka na  Bilbordach Art Moves,   

            - Międzynarodowy Festiwal  Filmowy – Tofifest,  
            - Międzynarodowy Festiwal Sztuki ReportaŜu Camera Obscura,    
            - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy,  
            - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej,   
            - 7-th Mózg Festiwal. 

Ponadto dofinansowano: 
� organizację 14 ogólnopolskich przeglądów i festiwali i konkursów  

z róŜnych obszarów sztuki; 
� organizację 29 imprez wzbogacających regionalną ofertę kulturalną 

o wydarzenia muzyczne i  teatralne; 
� 13 inicjatyw i działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 

regionu i jego toŜsamości historycznej i kulturalnej; 
� 8 projektów z zakresu edukacji artystycznej wyzwalające ekspresję  

i kreatywność twórczą, rozwijające umiejętności artystyczne; 
� 5 z zakresu edukacji kulturalnej kierowanej zarówno do dzieci, 

młodzieŜy, jak i seniorów; 
� 6 wydawnictw dokumentujących, kulturę i sztukę regionu; 
� 7 wyjazdów na festiwale zagraniczne, w których wzięły udział - 2 

zespoły folklorystyczne, 2 chóry, 2 orkiestry dęte, 1 zespół teatralny.   
 

 

                                                 
7 W kolumnie „Inne podmioty” zawarto dane odnośnie ofert złoŜonych przez podmioty finansów 
publicznych oraz podmioty gospodarcze, które są wyłączone z moŜliwości uczestnictwa w otwartych 
konkursach ofert.  
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Zlecenie zada ń w 
trybie z pomini ęciem 
otwartego konkursu 

ofert  

Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona t radycji  
i dziedzictwa narodowego   

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.i o 
wolontariacie  oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do sektora 
finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 3 0 3 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 3 0 3 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

3 0 3 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

27 950,00 0 27 950,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

27 550,00 0 27 550,00 

Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

 
W ramach zlecenia zadań w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert   
wsparto realizację 2 wydarzeń kulturalnych oraz promocję kultury 
województwa na terenie Włoch (organizacja koncertów Pawła Wakarecego 
i  Michała Szymanowskiego).     
 

 
 
 
7) Kultura fizyczna i sport 

Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 2/2011 „Upowszechnianie i rozwój kultury  fizycznej                           
i sportu” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ. i 
o wolontariacie oraz 
pozostałe jednostki 

niezaliczone do sektora 
finansów publ. 

Inne podmioty8 
Łącznie 

wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 243 0 5 248 

Liczba wybranych 
projektów 70 0 0 70 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

64 0 0 64 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

517 200,00 0 0 517 200,00 

                                                 
8 W kolumnie „Inne podmioty” zawarto dane odnośnie ofert złoŜonych przez podmioty finansów 
publicznych, które są wyłączone z moŜliwości uczestnictwa w otwartych konkursach ofert. 
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Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

487 905,53 0 0 487 905,53 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano między innymi: 
 

� Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego we wszystkich 
kategoriach wiekowych i w róŜnych dyscyplinach sportowych;  

� udział reprezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w finałach 
XVII Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w sportach zimowych, 
halowych, letnich i biegach przełajowych; 

� imprezy sportowe dla młodzieŜy szkolnej: Igrzyska MłodzieŜy 
Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada – udział we współzawodnictwie 
wojewódzkim i krajowym, takŜe w masowych zawodach sportowych 
dla młodzieŜy niepełnosprawnej o Puchar Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego; 

� XI Europejski Festiwal Lekkoatletyczny; 
� XI Międzynarodowy MłodzieŜowy Turniej Miast w piłce noŜnej  

im. Konrada Kamińskiego; 
� Maraton Metropolii Toruń – Bydgoszcz:; 
� Weekend Triathlonowy (w tym m.in. XXIII Mistrzostwa Polski  w 

triathlonie, XII Mini triathlon dla dzieci i młodzieŜy, VI Duathlon dla 
osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, VII Nocny turniej 
plaŜowej piłki siatkowej); 

� Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe w najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych; 

� Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce; 
� XXX Międzynarodowe Biegi Uliczne im. Bronisława Malinowskiego; 
� IX Półmaraton Św. Mikołajów; 
� XX Wielka Wioślarska o Puchar Brdy; 
� XXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów – UCI; 
� Światowe Igrzyska MłodzieŜy – Puchar Jeana Humberta; 
� Mistrzostwa Europy Juniorów w wioślarstwie; 
� Super Liga Europejska w wielobojach lekkoatletycznych; 
� Grand Prix – Eliminacje Mistrzostw Świata na ŜuŜlu. 
 

 
 
 

Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 16/2011 „Upowszechnianie i rozwój kultur y fizycznej                        
i sportu” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.      
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 89 0 89 

Liczba wybranych 
projektów 77 0 77 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

77 0 77 
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Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

1 282 800,00 0 1 282 800,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

1 278 718,47 0 1 278 718,47 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano między innymi: 

� szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików – program realizowany       
w oparciu o porozumienie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, 
nadzorowane przez Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie 
Związków Sportowych w Bydgoszczy; 

� szkolenie sportowe realizowane przez kluby i stowarzyszenia 
sportowe, które zdobyły powyŜej 20 pkt w krajowym systemie sportu 
młodzieŜowego, w tym między innymi przez: 

- Autonomiczną - Ludową Kolarską Sekcję "Stal" w Grudziądzu; 
- Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Wojskowego Klubu 
Sportowego "Zawisza" w Bydgoszczy; 

- WKS Zawisza - Stowarzyszenie Sportów Wodnych; 
                  - Wojskowy Klub Sportowy "Zawisza" - Sekcja Strzelecka               
                    w Bydgoszczy; 

- Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgostia”; 
- Wodne Towarzystwo Sportowe Astoria Bydgoszcz; 
- Budowlany Klub Sportowy Bydgoszcz; 
- Toruński Klub Sportowo-Turystyczny „Budowlani"; 
- Toruński Klub Kolarski „Pacific". 

W przedsięwzięciach tych zaangaŜowanych było w całym województwie 
ponad 26 tys. zawodników, prawie 300 trenerów i ponad 600 instruktorów.  
 

 
 
 

8) Turystyka 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 11/2011 „Upowszechnianie turystyki i kra joznawstwa” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 
ustawy o dz. poŜ. 

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Inne podmioty9 
Łącznie 

wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 79 1 4 84 

Liczba wybranych 
projektów 58 0 0 58 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

43 0 0 43 

                                                 
9 W kolumnie „Inne podmioty” zawarto dane odnośnie ofert złoŜonych przez podmioty finansów 
publicznych, które są wyłączone z moŜliwości uczestnictwa w otwartych konkursach ofert. 
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Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

150 000,00 0 0 150 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

140 925,56 0 0 140 925,56 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano między innymi: 

� 11 rajdów rowerowych, 
�  5 rajdów motorowych, 
� 12 rajdów/ spływów kajakowych, 
�  9 rajdów pieszych, 
�  1 rajd konny, 
�  9 konkursów krajoznawczych, 
�  2 jubileuszowe imprezy turystyczne, 
�  odnowienie szlaków turystycznych, m. in. Szlaku Brdy, Szlaku 

Wyczółkowskiego, Szlaku Partyzantów AK. 
Zrealizowane projekty angaŜowały uczestników ruchu turystycznego          
o róŜnym stopniu sprawności oraz umiejętnościach, gdyŜ organizowano 
zarówno rajdy kwalifikowane, jak równieŜ rajdy, w których bez przeszkód 
mogły brać udział osoby niepełnosprawne oraz dzieci.  
 
Konkursy krajoznawcze miały na celu popularyzację krajoznawstwa            
i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku oraz pogłębienie wiedzy  
o miejscu  zamieszkania, zwiększenie świadomości regionalnej oraz 
patriotyzmu lokalnego. Głównymi adresami konkursów krajoznawczych 
były dzieci i młodzieŜ szkolna. 
 

 
 
 

9) Wspieranie procesu rozwoju społecze ństwa obywatelskiego  

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 13/2011 „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów 
finansowanych z funduszy zewn ętrznych” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
ofert 9 0 9 

Liczba wybranych 
projektów 7 0 7 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

7 0 7 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

66 700,00 0 66 700,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

65 926,77 0 65 926,77 
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Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zrealizowano 7 projektów o zasięgu regionalnym 
i szerokim zakresie tematycznym, w których głównym źródłem 
finansowania były fundusze zewnętrzne, np. środki PFRON, PROW, 
Fundacji Orange. 
Dotacje z budŜetu województwa były przeznaczone na zapewnienie części 
lub całości wkładu własnego wymaganego przez grantodawców 
zewnętrznych. 
 

 
 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 14/2011 „Forum Organizacji Pozarz ądowych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego” 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.     
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
ofert 2 0 2 

Liczba wybranych 
projektów 1 0 1 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty 

1 0 1 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

30 000,00 0 30 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

29 214,09 0 29 214,09 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zlecono w formie powierzenia organizację Forum 
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które 
odbyło się w czerwcu 2011 r. w Toruniu. W Forum uczestniczyło 165 osób 
z całego województwa.   
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Zlecenie zada ń w 
trybie z pomini ęciem 
otwartego konkursu 

ofert  

Działania szkoleniowe, doradcze i inne maj ące na celu 
profesjonalizacj ę i integracj ę trzeciego sektora 

 Organizacje 
pozarządowe 

Podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o dz. poŜ. publ.      
i o wolontariacie  oraz 

pozostałe jednostki 
niezaliczone do sektora 

finansów publ. 

Łącznie wszystkie 
podmioty 

Liczba złoŜonych 
projektów 3 0 3 

Liczba projektów 
uznanych za celowe 3 0 3 

Liczba podmiotów, 
które zrealizowały 
projekty  

3 0 3 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

19 964,00 0 19 964,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

19 292,71 0 19 292,71 

Efekty zlecenia 
zadań w trybie         
z pominięciem 
otwartego konkursu 
ofert 

 
W trybie pozakonkursowym wsparto 3 projekty, które miały na celu 
integrację i profesjonalizację trzeciego sektora w województwie kujawsko-
pomorskim. Wśród nich było dwudniowe szkolenie dla organizacji  
z powiatu mogileńskiego, konferencja w Bydgoszczy oraz wspólny wyjazd 
40 przedstawicieli NGO na Ogólnopolskie Forum Organizacji 
Pozarządowych w Warszawie.   
 

 
 
 
II. Pozostałe formy współpracy z podziałem na sfery  poŜytku publicznego 
okre ślone w programie współpracy na rok 2011.  
 

1. Pomoc społeczna  

W zakresie pomocy społecznej zrealizowano następujące zadania: 

 
1) Cykl pięciu koncertów, w ramach obchodów Narodowego Dnia śycia, promujących 

wzorce prorodzinne oraz postawy, skłaniające do narodowej refleksji nad 
odpowiedzialnością za ochronę i budowanie szacunku dla Ŝycia. Koncerty odbyły się 
na przełomie marca i kwietnia 2011 r. w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, 
Grudziądzu i Inowrocławiu. Uczestnikami koncertów byli m. in. przedstawiciele 
organizacji pozarządowych; 

 
2) Konferencję „Rodzina współczesna w perspektywie kapitału społecznego  

i edukacyjnego”. Konferencja odbyła się w listopadzie 2011 r. w Bydgoszczy.  
W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele organizacji zajmujących się 
diagnozą problemów współczesnej polskiej rodziny, organizowania i świadczenia 
pomocy na rzecz rodzin i rozwijania form wsparcia; 

 
3) „Świąteczny Koncert dla zaangaŜowanych społecznie seniorów”. Koncert odbył się     

w grudniu 2011 r. w Toruniu. Uczestnikami byli m.in. przedstawiciele Uniwersytetów 
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Trzeciego Wieku, Klubów Seniora oraz innych organizacji zrzeszających osoby 
starsze; 

 
4) V edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Nagrody dla osób 

wyróŜniających się w działalności pomocy społecznej – Stalowy Anioł” - listopad  
2011 r. Laureatami „Stalowych Aniołów” są m. in. przedstawiciele organizacji 
działających w zakresie pomocy społecznej, będących animatorami zmian, 
podejmujących inicjatywy słuŜące rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.  

 

 

2. Profilaktyka uzale Ŝnień 
 
W zakresie profilaktyki uzaleŜnień we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
zrealizowano następujące zadania: 
 
 
1) „Święto Trzeźwości - piknik rodzinny na Barbarce” (we współpracy ze Związkiem 

Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego); 
 

2) Koncert połączony z akcją profilaktyczno - edukacyjną w ramach obchodów 
Światowego Dnia AIDS (we współpracy ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy  
„Razem”). 

 
 

3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

 
Do najwaŜniejszych działań zrealizowanych w 2011 r. na rzecz osób niepełnosprawnych     
naleŜały: 

 
1) V edycja Konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”, którego 

celem było promowanie budynków w pełni dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W konkursie oceniane były obiekty uŜyteczności publicznej 
oraz mieszkalne wielorodzinne, usytuowane na terenie województwa. Zgłoszone 
budynki podlegały ocenie pod względem dostępności do uŜytkowania przez 
osoby niepełnosprawne o róŜnych schorzeniach. W skład Komisji Konkursowej 
weszły osoby niepełnosprawne, reprezentujące grupy społeczne osób ze 
schorzeniami narządu ruchu, narządu wzroku oraz narządu słuchu - jako 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, tj.: 
 

a) Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Warszawie - Region Kujawsko-
 Pomorski, 

b) Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Triumf- 
Start  w Bydgoszczy,   

c) Polskiego Związku Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski                      
 w Bydgoszczy,  

d) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski                 
 w Bydgoszczy. 

e) Centrum NiezaleŜnego śycia w Ciechocinku. 
 

Finałowa gala Konkursu zorganizowana we współpracy z Wąbrzeskim 
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, odbyła się w Teatrze im. 
Wiliama Horzycy w Toruniu w dniu 7 grudnia 2011 r., uświetniając obchody 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych;  

 
2) II edycja „Majówki z kulturą i sztuką” – przez cały miesiąc (maj) osoby 

niepełnosprawne i ich opiekunowie mieli moŜliwość bezpłatnego wstępu do 
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18 placówek muzealnych w regionie. Uczestnikami tego przedsięwzięcia były 
osoby niepełnosprawne, w większości podopieczni organizacji pozarządowych; 

 
3) Obchody Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – 

w ramach którego zorganizowano w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
spotkanie promujące wytyczne zawarte w „Zaleceniach w zakresie dostosowania 
dróg i infrastruktury Województwa Kujawsko-Pomorskiego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych”; 
 

4) Zorganizowanie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy trzydniowej 
Konferencji pn. „Co nowego w prawie? 20 lat ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, w której uczestniczyli 
przedstawiciele organizacji pozarządowych; 

 
5) Zorganizowanie dziesiątej wystawy prac twórczości osób niepełnosprawnych pn. 

„My teŜ potrafimy”, w których wśród 25 wystawców były przede wszystkim 
organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Wystawy 
od lat cieszą się bardzo duŜą popularnością, zarówno wśród wystawców, jak 
i mieszkańców regionu. Z roku na rok rośnie liczba placówek zainteresowanych 
moŜliwością prezentowania swoich prac wykonanych przez osoby 
niepełnosprawne; 

 
6) Spotkania konsultacyjne w ramach prac nad „Wojewódzkim programem 

wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu 
społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych na lata 2011-2020”; 

 
7) Stała współpraca z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych - organem opiniodawczo-doradczym Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w skład którego wchodzą m.in. 
przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski  
w Bydgoszczy, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski  
w Bydgoszczy,  Zawiązku Rodzin i Opiekunów Chorych Psychicznie „Polfamilia” 
oraz Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Rada 
inspirowała przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych; 

 
8) Prowadzenie bazy danych warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów 

aktywności zawodowej; 
 
9) Wsparcie finansowe ze środków PFRON oraz budŜetu województwa dla Zakładu 

aktywności zawodowej prowadzonego przez Wąbrzeskie Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski. 

 
 
      4. Edukacja regionalna 
 

NajwaŜniejszymi wydarzeniami w ramach edukacji regionalnej były: 
 
1) Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą 

historię” – współorganizator - Fundacja Generał ElŜbiety Zawackiej. Archiwum                
i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej SłuŜby Polek - marzec     
2011 r.; 

 
2) II ogólnopolska konferencja dydaktyczna pn. „Nauczanie historii na miarę XXI 

wieku. Innowacyjność w edukacji historycznej i w promocji dziedzictwa kulturowego 
regionu”, która odbyła się w październiku 2011 r. w Bydgoszczy.   
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5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  

 
Do najwaŜniejszych działań zrealizowanych w 2011 r. we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na polu kultury naleŜały: 

 
1) Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych 

 
Konkurs jest organizowany od 11 lat przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Bydgosko-
Toruński i Kujawski.  Jest on jedyną formą uznania i nagradzania twórców ludowych  
z naszego województwa,  we wszystkich dziedzinach aktywności twórczej, którzy 
dziełami swego talentu i wyobraźni wzbogacają dziedzictwo kulturowe naszego 
regionu i kraju. Ocenie podlega autentyczna (potwierdzona) aktywność twórcza - 
udział w kiermaszach, wystawach, warsztatach, przekazywanie umiejętności 
młodemu pokoleniu. 
W roku 2011 wzięło w nim udział 242 twórców ze wszystkich regionów 
etnograficznych  -  Borów Tucholskich, Kujaw, Pałuk, Kociewia, Ziemi Chełmińskiej; 

 
2) Międzynarodowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

 

Jest to święto  współorganizowane z Okręgiem Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. Stwarza okazję zarówno do spotkania, jak  
i nagrodzenia indywidualnymi nagrodami Marszałka Województwa osób szczególnie 
zasłuŜonych w upowszechnianiu i udostępnianiu ksiąŜki. W roku 2011 uroczyste 
obchody zostały zorganizowane w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni, podczas 
którego nagrodzono 10 bibliotekarzy z województwa kujawsko-pomorskiego;    

 
3) Paderewski Piano Academy – Mistrzowska Szkoła Letnia Młodych Pianistów                  

z Orkiestrą Symfoniczną   
 

Jest to inicjatywa edukacyjna współrealizowana przez Województwo Kujawsko 
Pomorskie i Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego mająca na celu zarówno 
uczczenie pamięci i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego - wybitnego pianisty, 
wirtuoza, kompozytora, polityka, jak i utrwalanie pozycji Województwa na mapie 
muzycznej Polski. Adresowane jest do uczestników międzynarodowych konkursów 
pianistycznych, którym daje szansę rozwijania talentów artystycznych pod kuratelą   
wybitnych profesorów,  pedagogów i jurorów na Międzynarodowych Konkursach 
Pianistycznych. Warsztaty kończą się czterema ogólnodostępnymi koncertami  
z udziałem młodych pianistów i Orkiestry Symfonicznej. W roku 2011 koncerty 
zorganizowano w Bydgoszczy, Chełmnie i Koronowie.      

 
 

6. Kultura fizyczna i sport 
 

Do najwaŜniejszych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowanych w 2011 r.      
poza konkursami w trybie poŜytku publicznego naleŜały: 
 

1) Przyznanie stypendiów sportowych dla najlepszych zawodniczek i zawodników 
reprezentujących województwo i osiągających wysokie wyniki w sporcie 
kwalifikowanym; 

 
2) Organizacja spotkań podsumowujących z medalistami Mistrzostw Świata              

i Europy, Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy z trenerami i działaczami 
sportowymi oraz wyróŜnienie ich nagrodami finansowymi i rzeczowymi. 
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7. Turystyka 
 
       Do najwaŜniejszych zadań zrealizowanych w zakresie turystyki naleŜały: 
 

1) Współpraca z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w Toruniu w celu 
realizacji zadań związanych z promocją walorów turystycznych województwa;         

 
2) Ogłoszenie Konkursu Odkrywca 2011 - WyróŜnienia Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Dziedzinie Turystyki. Celem konkursu było nagrodzenie 
inicjatyw przyczyniających się do budowania wizerunku marki turystycznej 
województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą oraz rozwoju gospodarki 
turystycznej w regionie; 

 
3) Konferencja pn.: Polityka rowerowa a skuteczne pozyskiwanie funduszy 

pozastrukturalnych Unii Europejskiej, która  odbyła się w grudniu 2011 r. w Toruniu. 
Współorganizatorem wydarzenia było Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa - 
propagator mobilności aktywnej jako nowoczesnego stylu Ŝycia.  
Celem konferencji było zwrócenie uwagi na korzyści promowania codziennego, 
rekreacyjnego i turystycznego ruchu rowerowego - wśród mieszkańców naszego 
kraju. Inicjatywa miała ścisły związek z przygotowaniem polskich samorządów do 
owocnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w ramach 
projektów międzynarodowych. 
 

 
 8. Aktywizacja terenów wiejskich 

W ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w 2011 roku 
zrealizowano następujące przedsięwzięcia we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi: 

1) „Agro Show” w Bednarach - wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Trzody 
Chlewnej „FARPOL” w Jabłonowie Pomorskim oraz członkami grup producentów 
rolnych z regionu Pomorza i Kujaw, zorganizowano prezentację na  
XIII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej „Agro Show” w Bednarach; 

 
2) „Targi Agro-Travel” w Kielcach - ideą targów jest komercjalizacja usług turystyki 

wiejskiej i zainteresowanie krajowych i zagranicznych podmiotów specjalizujących się 
w sprzedaŜy usług agroturystycznych. Kujawsko-Pomorskie reprezentowało LGD 
Zakole Dolnej Wisły z Kijewa Królewskiego;  

 
3) „Święto śliwki w Strzelcach Dolnych” - we współpracy z LGD „Trzy Doliny” 

zorganizowano festyn produktów lokalnych; 
 
4) „Festiwal Smaku w Grucznie” – we współpracy z Towarzystwem Dolnej Wisły  

z Gruczna zorganizowano imprezę słuŜącą wspieraniu lokalnych produktów 
regionalnych oraz kultywowania róŜnorodności biologicznej. Na Festiwalu 
prezentowało się ponad 150 wystawców; 

 
5) „Wizyta studyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim” -  wspólnie z Regionalnym Związkiem 

Pszczelarzy w Toruniu zorganizowano wizytę studyjną do Ostrowca na  
XXIX Ogólnopolskie Dni Pszczelarstwa. W wizycie studyjnej wzięło udział  
50 właścicieli pasiek z rejonu toruńskiego;  
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6) Forum Pszczelarzy -  wspólnie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Toruniu 
zorganizowano imprezę branŜową dla pszczelarzy z całego regionu; 
 

7) Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato w  Zarzeczewie” – festyn zorganizowano 
wspólnie z Regionalnym Związkiem Pszczelarskim we Włocławku. Na festynie 
prezentowano róŜne gatunki miodów, miały miejsce prelekcje, konkursy, pokazy 
związane z gospodarką pasieczną, produktami regionalnymi; 
 

8) „Wystawa stołów wigilijnych” -  w Dworze Artusa w Toruniu odbyła się wystawa 
stołów wigilijnych, przygotowana przez członkinie 18 kół gospodyń wiejskich  
z regionu;  

9)  „BioFach” w Norymberdze - Województwo Kujawsko-Pomorskie uczestniczyło  
w Międzynarodowych Targach śywności i Produktów Ekologicznych wspólnie  
z Oddziałem Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów śywności 
Metodami Ekologicznymi EKOLAND; 

 
10) „Misja – BioróŜnorodność” - we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Dawnych 

Odmian i Ras” w Pokrzydowie zorganizowano w Brodnicy III Międzynarodową 
Konferencję i Warsztaty Misja: BIORÓśNORODNOŚĆ 2011”  oraz Festiwal Dawnych 
Odmian i Ras – imprezę plenerową dla mieszkańców regionu; 
 

11)  Szkolenia dla LGD – przeprowadzono jedno szkolenie dla członków lokalnych grup 
działania i ich zarządów, zwiększające potencjał administracyjny organizacji; 
 

12) „Warsztaty umiejętności kulinarnych” -  zorganizowano pięć warsztatów praktycznych  
dla członków LGD z zakresu przetwórstwa mięsa, drobiu, kuchni obrzędowej, 
nalewek skierowane do właścicieli gospodarstw agroturystycznych, restauratorów, 
kucharzy oraz pasjonatów kulinariów z terenów wiejskich;  
 

13) „Lokalne grupy działania czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich w Szwecji” –  
zorganizowano wizytę studyjną do Szwecji dla członków LGD w celu wymiany 
doświadczeń z zakresu realizacji planów rozwoju obszarów wiejskich oraz 
funkcjonowania polskiej i szwedzkiej sieci lokalnych grup działania; 
 

14) „Konie pasja, hobby, atrakcja nowoczesnych terenów wiejskich” – przy współpracy  
z 3 organizacjami (Fundacja Powiatu Mogileńskiego, Kujawsko-Pomorski Związek 
Hodowców Koni, Klub Jazdy Konnej w Działowie) zorganizowano 3 imprezy 
związane z hodowlą koni, sportem i rekreacją konną na wsi, w Bielicach  
(gm. Mogilno), JaruŜynie k. Bydgoszczy oraz w Działowie (gm. PłuŜnica); 

15)  „Konferencja „Kobieta potrafi” – współdziałano z Europejską Unią Kobiet - sekcja 
polska przy organizacji przedsięwzięcia, które miało na celu pokazanie aktywnych 
kobiet na wsi; 
 

16) Konkurs Najlepszy Produkt SpoŜywczy Pomorza i Kujaw” – po raz kolejny wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym InŜynierów i Techników Przemysłu 
SpoŜywczego zorganizowano konkurs na najlepsze produkty spoŜywcze regionu; 
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17) „Sołtys roku” – wspólnie ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w Dobrczu zorganizowano konkurs „Sołtys Roku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego”; 
 

18) „Małe projekty, duŜe efekty” - we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Vistula-
Terra Culmensis” – rozwój przez tradycję, zorganizowano konkurs na najlepszy 
projekt realizowany ze środków europejskich przez lokalne grupy działania  
z województwa kujawsko-pomorskiego; 
 

19) „Działalność marginalna, ograniczona i lokalna” - wspólnie z Kujawsko-Pomorską 
Izbą Rolniczą zorganizowano cykl 19 szkoleń, których tematyką była sprzedaŜ 
bezpośrednia. Szkolenia odbyły się w 19 powiatach województwa kujawsko-
pomorskiego. Do udziału w szkoleniach zaproszono szczególnie panie  
z kół gospodyń wiejskich, zainteresowane wprowadzaniem do obrotu produktów 
lokalnych i regionalnych; 
 

20) „Gadki z krajeńskiej chatki” – wspólnie z Fundacją VLEP(V)NET z Warszawy oraz  
Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie przeprowadzono 
promocję atrakcji turystycznych Krajny podczas interaktywnej międzynarodowej 
instalacji architektonicznej UFO w Warszawie. W programie umieszczono m. in. 
warsztaty kulinarne oraz pokaz sypania dywanów z piasku; 
 

21) „Baba wielkanocna” – dzięki współpracy z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” 
region był obecny w Warszawie, na cyklicznej imprezie organizowanej przez Krajowy 
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, gdzie prezentowano kulinaria  
i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi; 
 

22) „Weekend z mennonitami” – wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły  
w Grucznie oraz Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kulturowego Chrystkowa  
zorganizowano imprezę plenerową, podczas której pokazano tradycyjne prace 
domowe związane z prowadzaniem XVI-wiecznego gospodarstwa oraz  
przeprowadzono warsztaty serowarskie;  
 

23) „Mali odkrywcy tradycji i smaków” – w ramach zorganizowanego przez LGD Zakole 
Dolnej Wisły jarmarku w CzarŜach (gm. Dąbrowa Chełmińska) dofinansowano 
warsztaty dla dzieci, w trakcie których uczestnicy poznawali smak lokalnych potraw  
i przypraw, uczyli się np. wypieku chleba; 
 

24) „Od ziarenka do bochenka” – wspólnie z Toruńskim Stowarzyszeniem Ekologicznym 
„Tilia”  zorganizowano warsztaty dla dzieci, w trakcie których przekazywano wiedzę  
nt. upraw zbóŜ, pokazywano tradycyjne narzędzia w przeszłości wykorzystywane do 
ich uprawy, obróbki ziarna oraz pozyskania mąki, uczono przyrządzania ciasta 
chlebowego; 
 

25) „Innowacyjna energetyka-rolnictwo energetyczne” - we współpracy z Kujawsko-
Pomorską Izbą Rolniczą zorganizowano wizytę studyjną do województwa 
pomorskiego, której tematyką były biogazownie w gospodarstwach rolnych; 
 

26) We współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą zorganizowano cykl 19 szkoleń 
skierowanych do rolników, którzy są zainteresowani ideą zrzeszania i wspólnego 
działania na rynku rolnym. Tematyka szkoleń obejmowała przepisy ustawy o grupach 



 31 

producentów rolnych, źródła finansowania oraz marketing w grupie, planowanie, 
organizowanie i finansowanie działalności grupy. Warsztaty odbyły się we wszystkich 
powiatach regionu. Kontynuując ww. szkolenia, zorganizowano cykl 10 warsztatów 
pn. „Grupy producentów rolnych – od decyzji do rejestracji”, podczas których grupy 
załoŜycielskie rolników mogły skorzystać z pomocy przy sporządzaniu dokumentów 
rejestrowych, planów i programów nowych organizacji; 
 

27) „Aktywna wieś” – utworzono portal internetowy prezentujący potencjał terenów 
wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego administracją zajmie się  
w ramach partnerstwa Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia 
Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”; 
 

28) „A lotnikiem będę i tak” – w celu aktywizacji małej organizacji pozarządowej 
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Bobrowo „Aktywna Gmina”,  dofinansowano 
imprezę plenerową, mającą na celu kultywowanie lokalnego dziedzictwa, miejsca 
związanego z Ŝyciem dowódcy Dywizjonu 303 w Anglii oraz zaszczepianiem pasji 
historycznej wśród dzieci i młodzieŜy; 
 

29) „ Optymalne  Ŝywienie i utrzymania  bydła mlecznego, jako główny czynnik wzrostu 
opłacalności produkcji mleka wysokiej jakości” – w Brodnicy, wspólnie ze Związkiem 
Hodowców Bydła zorganizowano konferencję dla rolników, producentów mleka. 

 
Na koniec 2011 r. deklarację uczestnictwa w Sieci, spośród 134 jej członków z Województwa 
zadeklarowało: 
 

� 20 lokalnych grup działania, 
� 31 stowarzyszeń, 
� 1 fundacja, 
� 4 towarzystwa, 
� 9 organizacji branŜowych, 
� 5 związków i zrzeszeń. 
 
 
9. Działania wspieraj ące rozwój społecze ństwa obywatelskiego  
 
Do najwaŜniejszych zadań realizowanych w tym zakresie naleŜały: 
 

1) BieŜące konsultacje i doradztwo umoŜliwiające uzyskanie informacji przez 
 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub liderów lokalnych, realizowane 
 przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; 
 

2) Prowadzenie doradztwa z zakresu prawa, rachunkowości i zarządzania 
 finansami w organizacjach pozarządowych przez ekspertów z tych dziedzin. 
 W 2011 r. odbyło się 55 godz. doradztwa, z którego skorzystały 33 podmioty      
(organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, będące na etapie tworzenia 
stowarzyszenia lub fundacji); 

 
3) Prowadzenie portalu internetowego Urzędu Marszałkowskiego skierowanego       

 do organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl; 
 

4) Aktualizacja bazy organizacji pozarządowych, liczącej na koniec 2011 r.   
niespełna 1000 podmiotów trzeciego sektora; 
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5) Prace nad wieloletnim programem współpracy samorządu województwa  
 kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi, w których uczestniczyło 
 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych; 

 
6) Redagowanie i wysyłanie newslettera do organizacji, które zadeklarowały chęć 

 jego otrzymywania. Newsletter wysyłany był do ponad 800 organizacji        
pozarządowych; 

 
7) IV edycja Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-

 Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje   
 pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”. W konkursie wzięło udział 28 
 organizacji pozarządowych, z których 15 zostało nagrodzonych. Nagrody  
 w wysokości 2000,00 zł przeznaczone zostały na działalność statutową   
laureatów. Podsumowaniem konkursu była gala wręczenia nagród 
zorganizowana w czerwcu 2011 r. w Pałacu w Ostromecku; 

 
8) Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

zorganizowane przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia 
Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” w ramach powierzenia zadania w drodze 
otwartego konkursu ofert. Forum odbyło się w czerwcu 2011 r. w Toruniu;  
 

9) szkolenia i konferencje dla organizacji pozarządowych i pracowników 
samorządowych odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami, w tym: 
� szkolenie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnych za 

konkursy w trybie ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
z zakresu stosowania przepisów w/w ustawy – październik 2011, Toruń, 

� szkolenie na temat przygotowywania ofert konkursowych – grudzień 2011,   
Włocławek, 

� III Forum Pełnomocników (konferencja dla pracowników samorządowych  
i organizacji) oraz szkolenie na temat Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012 
– Organizatorem Forum i szkolenia było Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” przy współpracy z Biurem 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Obydwa przedsięwzięcia odbyły 
się w grudniu 2011 r. w Toruniu.; 

 
10) stała współpraca z Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz obsługa posiedzeń Sejmiku; 
 
11) powołanie Rady Działalności PoŜytku Publicznego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego – 22 lipca 2011 r. oraz współpraca z Radą i obsługa jej posiedzeń; 
 

12) opracowanie „Rocznego programu współpracy samorządu województwa 
kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi”; 

 
13) przyjmowanie wniosków i wydawanie oraz zmiany decyzji w sprawie pozwolenia 

na przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. 
 

 
10. Ekologia i ochrona zwierz ąt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

 
Do najwaŜniejszych zadań zrealizowanych w tym zakresie naleŜały: 
 
1) Przedsięwzięcia związane z Międzynarodowym Rokiem Lasów, obchodzonym           
w naszym regionie pn. „2011 - Rok Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.      
W ramach Roku Lasów zrealizowano dwa przedsięwzięcia: 
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� „2011 - Rok Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim” – Sadzenie Lasu.  
Akcja sadzenia lasu odbyła się w kwietniu 2011 r. na terenie Nadleśnictwa 
Cierpiszewo. Jej uczestnikami było 70 osób - przedstawicieli instytucji, 
organizacji pozarządowych, społeczności uczniowskiej itp.; 

 
� Konferencję popularnonaukową pn. „Lasy dla ludzi”, która odbyła się w czerwcu 

2011 r. w Toruniu. Jej uczestnikami były róŜne grupy społeczne i zawodowe,  
w tym równieŜ organizacje pozarządowe. 

 

2) Zadanie pn. „Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację 
ekologiczną i integrację dzieci i młodzieŜy dotkniętych skutkami klęsk Ŝywiołowych, w tym 
powodzi”, w ramach którego udzielono wsparcia: 

� Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Mikołaja 
Kopernika w Bydgoszczy w kwocie 518.850,00 zł brutto (w tym: 466.965,00 zł 
stanowi dotacja z WFOŚiGW w Toruniu i 51.885,00 zł środki budŜetu 
województwa). 

 
 

11. Działania z zakresu piel ęgnowania tradycji narodowej 
 

W roku 2011 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego czynnie 
współpracował z ok. 40 organizacjami skupiającymi kombatantów, osoby 
represjonowane oraz byłych Ŝołnierzy WP, działającymi na terenie województwa.  

 
Uchwałą nr 47/839/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 
2011 r. powołano Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

 
Do najwaŜniejszych wydarzeń w roku 2011, przy organizacji których Samorząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego bezpośrednio wspierał środowiska 
kombatantów i osób represjonowanych naleŜą: 
 

1) Rocznica zsyłki Polaków na Syberię – luty 2011; 

2) Narodowy Dzień Pamięci „śołnierzy Wyklętych” – marzec 2011 (organizowany 

po raz pierwszy); 

3) 30. rocznica Wydarzeń Bydgoskiego Marca – marzec 2011; 

4) Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – kwiecień 2011; 

5) Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – sierpień 2011; 

6) Rocznica wybuchu II wojny światowej (Dzień Weterana) – wrzesień 2011; 

7) Dzień Sybiraka – wrzesień 2011; 

8) Dzień Państwa Podziemnego – wrzesień 2011; 

9) 30 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego – grudzień 2011. 

 
Pośrednie wsparcie dla organizacji kombatanckich związane było z upamiętnieniem 
świąt narodowych z okazji Święta Flagi, uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta 
Niepodległości. 
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III.  Przedsi ęwzięcia o charakterze promocyjnym zrealizowane we 
 współpracy z organizacjami pozarz ądowymi  
 

Do najwaŜniejszych przedsięwzięć promocyjnych zrealizowanych w 2011 r. we 
współpracy z  organizacjami pozarządowymi naleŜały:  

 
1) XX Regionalny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współorganizator 

regionalny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - styczeń  2011 r.; 
 

2) Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie” - współorganizator - Fundacja Serca 
Bicie - maj 2011 r.; 

 
3) Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego – współorganizator - Stowarzyszenie 

Wspólnota Polska - lipiec 2011 r.; 
     

4) V Festiwal Rocka Progresywnego w Gniewkowie – współorganizator - Stowarzyszenie 
Inicjatyw NiezaleŜnych Progres – sierpień 2011 r.; 
 

5) I Festiwal Włoskiej Muzyki Operowej "Belcanto Per Sempre" we Włocławku, 
współorganizator -  Fundacja „Samotna Mama” – wrzesień 2011 r.; 

 
6) Inscenizacja historyczna w ramach Dnia Państwa Podziemnego - współorganizator - 

Fundacja Muzeum Historyczno-Wojskowe - wrzesień 2011 r.; 
   

7) Turniej piłkarski - współorganizator - Salezjańska Organizacja Sportowa w Przecznie – 
wrzesień 2011 r.; 
 

8) Wizyta Karoliny Woźniacki - współorganizator - Komitet Paraolimpijski - wrzesień   
2011 r.; 
 

9) Powitanie jachtu „Solanus” w Gdańsku i Bydgoszczy – współorganizator - Regionalne 
Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia w Bydgoszczy – październik 2011 r.; 
 

10) Koncert Pamięci Andrzeja Zauchy w Bydgoszczy – współorganizator - Fundacja 
„Serca bicie” – październik 2011 r.; 
 

11) Art Moves Festival – współorganizator - Fundacja Rusz – październik 2011 r.; 
 

12) Konferencja pn. „Jeden świat - wiele kultur” – współorganizator - Parafia Św. Matusza 
w Bydgoszczy – październik 2011 r.; 
 

13) Rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki – współorganizator – Zarządy Regionów 
Bydgoskiego oraz Włocławsko -Toruńskiego NSZZ Solidarność – październik 2011 r.; 

 
14) Gala Lekkiej Atletyki Laur Królowej Sportu  – współorganizator - Kujawsko - Pomorski 

Związek Lekkiej Atletyki – listopad 2011 r.; 
 

15) Gala Szermiercza – współorganizator - TKS Budowlani Toruń – listopad 2011 r.; 
 

16) Koncert z okazji Dnia Niepodległości – współorganizator - Stowarzyszenie Zespołu 
Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska" – listopad 2011 r.;  
 

17) Koncert "Dla rodzin zastępczych" – współorganizator - Stowarzyszenie Rodzin 
Zastępczych Powiatu Tucholskiego – grudzień 2011 r.; 
 

18) Festiwal „Plus Camerimage” – współorganizator - Fundacja „Tumult” – grudzień 2011 
r.; 
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19) Koncert na 151 urodziny Ignacego Jana Paderewskiego – współorganizator - 

Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego – grudzień 2011 r. 
 

 
  

IV. Przedsi ęwzięcia zrealizowane w ramach współpracy mi ędzynarodowej,    
 w których uczestnikami lub współorganizatorami był y organizacje 
 pozarządowe 

 
 

1) Zbiórka ksiąŜek dla polskich dzieci z Zaolzia – współorganizator - Kongres Polaków w 
Republice Czeskiej – luty 2011 r.; 
 

2) V międzynarodowa konferencja naukowa pn.: ”XXI wiek naleŜy do Azji. RozwaŜania 
o bezpieczeństwie w polityce, gospodarce, kulturze i edukacji” – współorganizator - 
Towarzystwo Azji i Pacyfiku – maj 2011 r.;  

      
3) VIII Ogólnopolski Festiwal Małych Form Scenicznych Abrakadabra „Pierwsze kroki na 

scenie w języku francuskim”  - współorganizator - Stowarzyszenia Prof – Europe – 
czerwiec 2011 r.; 
 

4) Balkan Fost Fest 2011 w Bułgarii – współorganizator - Fundacja na Rzecz Pomocy  
i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych  im. Karola Szymanowskiego – czerwiec/lipiec 
2011 r.; 
 

5) Międzynarodowy MłodzieŜowy Turniej Piłkarski – współorganizator - Kujawsko-
Pomorski Związek Piłki NoŜnej - czerwiec/lipiec 2011 r.; 
 

6) XVIII edycja obozu językowego – współorganizator - Stowarzyszenie Przyjaciół X LO 
i Gimnazjum nr 11 w Toruniu – czerwiec/lipiec 2011 r.;   

       
7) „Summer Abroad” – współorganizator - Europejskie Centrum Współpracy MłodzieŜy 

w Toruniu – czerwiec/sierpień 2011 r.; 
 

8) XXIII Szkoła Letniej Kultury i Języka Polskiego – współorganizator - Stowarzyszenie 
"Wspólnota Polska" - lipiec 2011 r.; 

 
9) Międzynarodowe Spotkania Wędkarskie dzieci i młodzieŜy w Niemczech – 

współorganizator - Okręg PZW Toruń - lipiec 2011 r.; 
  

10) Włoskie Lato – współorganizator - Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy – 
lipiec 2011 r.; 

      
11) XIX Międzynarodowy Zlot Miłośników Citroena 2CV w Salbris we Francji – 

współorganizator - Automobil Klub Toruński - lipiec 2011 r.; 
.  

12) "Lato z Polską" – współorganizator - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" – 
lipiec/sierpień 2011 r.; 

      
13)  Międzynarodowy obóz z językiem francuskim dla młodzieŜy gimnazjalnej  

z województwa  kujawsko-pomorskiego – współorganizator - Stowarzyszenie Prof –
Europe - sierpień 2011 r.; 

      
14)  Narodowy Tydzień Smaku – współorganizator - Europejskie Centrum Współpracy 

MłodzieŜy w Toruniu - październik 2011 r.; 
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15)  II Dni Kultury Polskiej w Wilnie – współorganizator - Stowarzyszenie "Wspólnota 
Polska" - listopad 2011 r.; 
 

16) Projekt Leiden Model of the United Nations (LEMUN) – współorganizator - 
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego  
im. M. Kopernika „Nicolas” w Toruniu – listopad 2011 r.; 
 

17) Dni Austrii – współorganizator - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Polsko-
Austriackie – listopad 2011 r. 

 
 

V. Fundusze unijne  

1. W 2011 r. Samorząd Województwa uczestniczył we wdraŜaniu trzech programów 
związanych ze środkami unijnymi: 

� Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (RPO); 
� Regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013      

(PO KL); 
� Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW).  

1) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  zawarto 8 umów na projekty 
realizowane przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota dotacji wyniosła                
7 788 735,44. 

 
2) W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - Priorytetów VI, VII, VIII i IX 

zawarto 174 umowy na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe. Łączna 
kwota dotacji wyniosła 33 468 106,06. 

 
3)  W ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  zawarto 30 umów, których 

łączna wartość wyniosła 853 204,28.  
 
 

2. Inne formy współpracy, mające na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu 
pozyskiwania środków unijnych, do których w  2011 r. w szczególności naleŜały: 

 
1) Spotkania konsultacyjne, szkolenia, konferencje itp. umoŜliwiające uzyskanie 

informacji przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat moŜliwości 
pozyskiwania środków konkursów w ramach  RPO, PO KL i PROW; 

 
2) Współpraca z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego          

w Bydgoszczy i w Toruniu; 
 

3) Uczestnictwo przedstawicieli sektora pozarządowego w Komitecie Monitorującym 
RPO i  Podkomitecie Monitorującym PO KL; 

 
4) Prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego www.fundusze.kujawsko-

pomorskie.pl; 

 
5) Działalność doradcza Punktów Informacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

udzielających informacji o funduszach unijnych – w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, 
Inowrocławiu i Grudziądzu. 
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Podsumowanie  

 
Współpraca Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

odbywała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności.  

Realizowana była w kilkunastu obszarach, zarówno w formie zlecania realizacji zadań 

publicznych, jak i w formach pozafinansowych. Stałym partnerem w działaniach na rzecz 

organizacji pozarządowych był Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, który w styczniu 2011 r. rozpoczął III kadencję swojego działania.  

W lipcu 2011 r., na mocy zarządzenia Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, powołana została Rada Działalności PoŜytku Publicznego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, która pełni rolę organu konsultacyjnego i opiniodawczego. W skład 

Rady wchodzi 14 osób, w tym 7 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, 1 osoba 

reprezentująca wojewodę, 2 radnych wojewódzkich i 4 pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego.  W 2011 r. odbyły się dwa spotkania Rady. 

Po raz pierwszy ogłoszono konkurs pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego 

do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”. Wysokość środków przeznaczonych 

na dofinansowanie wkładów własnych wyniosła 70 000,00 zł.  Udzielono 7 dotacji na łączną 

kwotę 66 700,00 zł. Z kolei na tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie  

z art. 19 a ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, przeznaczono kwotę 

ponad 190 000,00 zł oraz podpisano 28 umów. 

W porównaniu z rokiem 2010, znacznie zmalała liczba ofert złoŜonych w otwartych 

konkursach. Główną tego przyczyną była nowelizacja ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie, która weszła w Ŝycie 12 marca 2010 r. UniemoŜliwiła ona 

uczestnictwo w otwartych konkursach ofert podmiotom finansów publicznych, w tym 

instytucjom kultury, które stanowiły znaczny odsetek składanych ofert. 

Odbyła się kolejna IV edycja konkursu pn. „Rodzynki z pozarządówki”, w ramach 

której uhonorowano 15 organizacji i przekazano nagrody pienięŜne w łącznej kwocie           

30 tysięcy złotych. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane problematyką 

trzeciego sektora miały moŜliwość korzystania ze stałego wsparcia merytorycznego 

realizowanego przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz, 

z organizowanego raz w miesiącu, bezpłatnego doradztwa w zakresie prawa  

i rachunkowości świadczonego przez specjalistów z tych dziedzin.  

NaleŜy równieŜ wspomnieć o załoŜeniach Programu współpracy samorządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi (-) na rok 2011, które 

nie w pełni zostały zrealizowane. Do nich naleŜą zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty  

i wychowania, których realizacja w niewielkim stopniu opierała się o współpracę z partnerami 

pozarządowymi. Wyjątkiem jest tutaj projekt „Astrobaza Kopernik. Przyszkolne obserwatoria 
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astronomiczne”, w ramach którego ma miejsce stała współpraca ze Stowarzyszeniem 

Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Ponadto ograniczony zakres miały zadania  

z dziedziny edukacji ekologicznej, które koncentrowały się przede wszystkim na 

przedsięwzięciach związanych z Międzynarodowym Rokiem Lasów. Planowane na rok 2011 

rozpoczęcie prac nad tworzeniem standardów realizacji zadań publicznych przesunięte 

zostało na kolejny rok. 


