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Wprowadzenie 
 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą nr XVI/323/08 z dnia             

28 stycznia 2008 roku, przyjął „Program współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2008”, zwany dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 

wynikało z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), nakładającego na organ 

samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy             

z organizacjami pozarządowymi. 

Zgodnie z założeniem Programu, Zarząd Województwa jest zobowiązany do 

przedłożenia Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o sposobie 

realizacji Programu.  

Celem Programu było budowanie partnerstwa między Województwem i organizacjami 

pozarządowymi dla pełnej realizacji zadań publicznych. Cel ów realizowany był w formie 

współpracy finansowej i pozafinansowej, obejmującej następujące sfery pożytku 

publicznego: 

1) pomoc społeczną, 

2) ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę uzależnień, 

3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

4) edukację, oświatę i wychowanie oraz naukę, 

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

6) kulturę fizyczną i sport, 

7) turystykę, 

8) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, 

9) aktywizację terenów wiejskich, 

10) wspieranie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
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I.  Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecanie realizacji zadań 
publicznych 
 
 Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie 

ich wspierania oraz powierzania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. 

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie 

pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) W 2008 r. 

ogłoszono 16 otwartych konkursów ofert. Łączna wysokość środków przyznanych w formie 

dotacji w ramach konkursów wyniosła 6.137.338,78 zł, z tego podmioty dotowane 

wykorzystały 6.062.260,57 zł co stanowi 98,78% 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 budżetu 

województwa kujawsko-pomorskiego 528 podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego zrealizowało 618 projektów. 

 
 
1. Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w 2008 roku 
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Wysokość 

wykorzystany
ch środków w 
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1. 

Konkurs ofert nr 1/2008    
„Upowszechnianie i rozwój kultury, 
sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa 
narodowego” 
Rozdział:  92195 

522 189 180 146 1479 000,00 1472 562,24

2. 
Konkurs ofert nr 2/2009 
„Opieka paliatywna” 
Rozdział:  85395 

24 20 20 17 300 000,00 298 702,79 

3. 

Konkurs ofert nr 3/2009 
„Organizacja czasu wolnego dzieci         
i młodzieży z ubogich rodzin podczas 
wakacji letnich” 
Rozdział:  85295 

238 91 87 80 250 000,00 245 789,99 

4. 
Konkurs ofert nr 4/2009 
„Wspieranie turystyki” 
Rozdział:  63003 

163 53 50 36 190 000,00 184 648,42 
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l.p. Numer i nazwa konkursu 
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5. 

Konkurs ofert nr 5/2008  
„Pomoc dla osób  i rodzin z problemem 
alkoholowym. Działania w grupach 
podwyższonego ryzyka” 
Rozdział:  85154 

55 23 21 18 250 000,00 243 849,10 

6. 
Konkurs ofert nr 6/2008  
“Przeciwdziałanie narkomanii w 
województwie kujawsko-pomorskim”  
Rozdział:  85153 

28 18 18 14 250 000,00 248 978,34 

7. 

Konkurs ofert nr 7/2008  
 “Aktywizacja środowisk wiejskich w 
zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i uzależnień” 
Rozdział:  85154 

10 6 6 6 50 000,00 49 540,00 

8. 
Konkurs ofert nr 8/2008  
„Wspieranie nauki”  
Rozdział:  73006 

36 15 15 14 100 000,00 97 037,85 

9. 
Konkurs ofert nr 9/2008  
„Wspieranie edukacji, oświaty i 
wychowania” 
Rozdział:  80195 

115 33 31 25 50 000,00 49 222,03 

10. 
Konkurs ofert nr 10/2008  
„Upowszechnianie i rozwój kultury 
fizycznej i sportu”  
Rozdział:  92605 

300 109 94 77 558 000,00 535 245,08 

11. 

Konkurs ofert nr 11/2008  
„Wspieranie lokalnych inicjatyw 
wiejskich w ramach aktywizacji terenów 
wiejskich – GRANTY – Lider”  
Rozdział:  01095 

17 16 16 16 191 288,78 185 380,93 

12. 
Konkurs ofert nr 12/2008  
„Upowszechnianie i rozwój kultury 
fizycznej i sportu” 
Rozdział:  92605 

80 60 60 60 869 050,00 857 938,31 

13. 
Konkurs ofert nr 13/2008  
„Ochrona i promocja zdrowia” 
Rozdział:  85149 

35 6 6 6 50 000,00 49 994,00 

14. 

Konkurs ofert nr 14/2008 
„Poprawa bezpieczeństwa, porządku 
publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej” 
Rozdział:  75495 

13 3 3 3 100 000,00 99 815,00 

15. Konkurs ofert nr 15/2008  
„Upowszechnianie i rozwój kultury 
fizycznej i sportu”  
Rozdział:  92605 

5 5 5 4 1400 000,00 1394 315,43

16. 
Konkurs ofert nr 16/2008  
„Ochrona i promocja zdrowia” 
Rozdział:  85149 

10 6 6 6 50 000,00 49 241,06 

 
                                                 Łącznie 
 

1651 653 618 528 6137338,78 6062260,57 
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2. Zlecanie realizacji zadań publicznych z podziałem na sfery pożytku publicznego 
określone w programie współpracy na rok 2008 
 

1) Pomoc społeczna 
a) w zakresie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  
oraz wyrównywaniu szans 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 3/2008 „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z 
ubogich rodzin podczas wakacji letnich” 

 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ.i o wolontariacie 
1 oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ.  

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 118 19 101 238 

Liczba wybranych 
projektów 37 14 40 91 

Liczba dotowanych 
podmiotów 2 35 12 33 80 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

114 322,00 40 000,00 95 678,00 250 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

111 906,97 39 969,59 93 913,43 245 789,99 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zorganizowano 16 kolonii, 35 półkolonii, 50 wycieczek, 
15 obozów, 4 warsztaty, 2 biwaki. Ponadto organizowane były inne formy 
zajęć mające na celu urozmaicenie wypoczynku, jak np. zajęcia z wikliną, 
spektakle teatralne, pikniki. Z dofinansowania do różnych form wypoczynku 
skorzystało ok. 2 000 dzieci i młodzieży z naszego województwa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 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, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku  publicznego 
 
 
2 Dane dotyczą liczby podmiotów, które zrealizowały projekty 
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  b) w zakresie opieki paliatywnej 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 2/2008 „Opieka paliatywna” 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ.i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ.  

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 12 6 6 24 

Liczba wybranych 
projektów 9 6 5 20 

Liczba dotowanych 
podmiotów 7 5 5 17 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

92 920,74 122 438,76 84 640,50 300 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

92 342,42 122 438,76 83 921,61 298 702,79 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu doposażono 5 ośrodków  w drobny sprzęt medyczny  
i materiały opatrunkowe, przeprowadzono profesjonalne szkolenia dla 
wolontariuszy (3 edycje), pracowników socjalnych (2 edycje),  opiekunów 
rodzin objętych opieką paliatywną  (6 edycji),  stworzono punkty 
wypożyczania sprzętu medycznego i punkt konsultacji indywidualnych,  
wydano  poradnik duchowy i  poradnik postępowania w przypadku utraty 
osoby bliskiej. 
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2) Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień 
   a) w zakresie profilaktyki uzależnień 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 5/2008  „Pomoc dla osób i rodzin z problemem 

alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka” 
 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ.i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ.  

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 32 5 18 55 

Liczba wybranych 
projektów 14 3 6 23 

Liczba dotowanych 
podmiotów 11 3 4 18 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

108 000,00 111 000,00 31 000,00 250 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

101 849,99 111 000,00 30 999,11 243 849,10 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano:  
-2 programy profilaktyki uzależnień skierowane do gimnazjalistów, 
-2 programy rówieśniczej edukacji zdrowotnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 
-1 program profilaktyki i pomocy rodzinie, 
-1 program obejmujący działania edukacyjne w zakresie pomocy 
terapeutycznej,  
-3 programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym i innych 
uzależnień, w tym projekty dotyczące wsparcia rodzin, projekty dotyczące 
FAS,  
-2 programy postrehabilitacyjne, redukcji szkód oraz wdrażania metod 
wczesnej diagnozy i krótkich interwencji wobec nadużywających alkoholu i 
innych środków psychoaktywnych, 
-1 program zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, resocjalizacji 
i reintegracji dla osób uzależnionych, 
- 4 programy edukacji publicznej, w tym m.in.1 kampanię bilbordową, 1 
festyn profilaktyczny dla dzieci, 2 rekreacyjne festyny rodzinne i dla 
młodzieży szkolnej z programem informacyjno-edukacyjnym w zakresie 
profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkomanii oraz profilaktyki HIV/AIDS,  
- 1 forum,      
-1 program obejmujący prowadzenie zajęć motywacyjno-korekcyjnych dla 
mieszkańców domów pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania 
problemów uzależnień, 
- 1 program obejmujący interwencję i poradnictwo dla młodzieży 
używającej substancji psychoaktywnych, 
- 3 programy obejmujące realizację szkolnych programów profilaktyki.            
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 6/2008 „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie 

kujawsko-pomorskim” 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ.i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 25 1 2 28 

Liczba wybranych 
projektów 15 1 2 18 

Liczba dotowanych 
podmiotów 11 1 2 14 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

213 400,00 22 000,00 14 600,00 250 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

212 378,34 22 000,00 14 600,00 248 978,34 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 
-1 program edukacji rówieśniczej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 
-2 programy  profilaktyki narkomanii w środowisku akademickim, 
-3 programy profilaktyczne dla osób zagrożonych narkomanią oraz 
eksperymentujących z narkotykami, 
- 4 programy wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków 
utrzymujących abstynencję, w tym 1 program skierowany do osób  
przebywających w placówkach penitencjarnych lub opuszczających 
placówki penitencjarne, 
-3 programy wsparcia dla rodzin osób używających i uzależnionych od 
narkotyków, 
-1 program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych 
użytkowników narkotyków,  
-1 program wspierający leczenie substytucyjne, 
- 1 program obejmujący działania profilaktyczne oraz pomoc terapeutyczną 
dla osób uzależnionych od nikotyny, 
- 1 program obejmujący szkolenia w zakresie standardów, przygotowania i 
ewaluacji programów przeciwdziałania narkomanii. 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

 
Konkurs nr 7/2008 „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych 

uzależnień” 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 5 0 5 10 

Liczba wybranych 
projektów 4 0 2 6 

Liczba dotowanych 
podmiotów 4 0 2 6 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

29 300,00 0 20 700,00 50 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

28 840,00 0 20 700,00 49 540,00 

Efekty konkursu 
 

 
W efekcie konkursu zrealizowano: 
- 1 program obejmujący transfer dobrych wzorców, praktyk i rozwiązań 
aktywizujących środowiska wiejskie w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień, 
- 1 program profilaktyki uzależnień  realizowany w świetlicy 
socjoterapeutycznej, 
- 4 programy obejmujące działalność punktów konsultacyjnych ds. 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień. 
 

 
 

b) zakresie ochrony i promocji zdrowia 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 13/2008 „Ochrona i promocja zdrowia” 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 34 1 0 35 

Liczba wybranych 
projektów 6 0 0 6 

Liczba dotowanych 
podmiotów 6 0 0 6 
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Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

50 000,00 0 0 50 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

49 994,00 0 0 49 994,00 

Efekty konkursu 

 
W efekcie konkursu zrealizowano:  
 

  - 3 szkolenia dla nauczycieli i pedagogów z województwa kujawsko-
pomorskiego dotyczące istotnych aspektów zdrowia psychicznego 
młodzieży gimnazjalnej, w szkoleniach wzięły udział 134 osoby, 
 
- olimpiadę dotyczącą  promocji zdrowego stylu życia w dwóch etapach: 
szkolnym i powiatowym, w olimpiadzie wzięło udział 362 uczniów z 7 
gimnazjów i 5 szkół ponadgimnazjalnych z miasta i powiatu brodnickiego, 
 
- pokazy, pogadanki z pierwszej pomocy podczas 9 akcji plenerowych          
w miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego oraz wykonano 
podczas tych akcji u 1000 osób podstawowe badania profilaktyczne tj. 
badanie poziomu cukru, cholesterolu i pomiar ciśnienia tętniczego, a także 
zrealizowano pogadanki i ćwiczenia w szkołach w Bydgoszczy                   
i w Dobrczu dotyczące prawidłowego postępowania w przypadku złamań, 
uszkodzeń kręgosłupa czy zatrzymania krążenia, w których uczestniczyło 
około 1000 osób, 

 
  - 8 dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny w Borach Tucholskich dla           

30 chorych na AIDS, 
 
  - 7 warsztatów na temat propagowania zdrowego stylu życia oraz konkurs 

plastyczny pn. „Zdrowo, smacznie i kolorowo”, w zadaniu uczestniczyło 
175 dzieci z szkoły podstawowej i przedszkola w Grzybnie, 

 
  - 6 wykładów dot. profilaktyki i promocji zdrowia, a także marszobieg, 

wyjazd na basen i na siłownię, w programie wzięło udział 599 osób po 50 
roku życia. 

 
 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 16/2008 „Ochrona i promocja zdrowia” 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 7 1 2 10 

Liczba wybranych 
projektów 5 1 0 6 

Liczba dotowanych 
podmiotów 5 1 0 6 
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Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

45 100,00 4 900,00 0 50 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

44 341,06 4 900,00 0 49 241,06 

Efekty konkursu 

 
W efekcie konkursu zrealizowano:  
- 34 zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii wyobrażeniowej, wizualizacji, 

muzykoterapii dla 10 chorych w stanie apalicznym, 
- konferencję dotyczącą emocjonalnych i społecznych skutków śmierci 

dziecka w trakcie ciąży oraz sytuacji prawnej kobiet doświadczających 
poronienia; w konferencji wzięło udział 70 osób (lekarze, położne, 
studenci medycyny i inne osoby zainteresowane tematem), 

- 20 zajęć rehabilitacyjnych dla 18 chorych na stwardnienie rozsiane,  
- zajęcia taneczno-muzyczno-plastyczne, w których wzięło udział 20 dzieci  

z zespołem Downa, z autyzmem i upośledzonych umysłowo, 
- 2 programy, w ramach których został zakupiony drobny sprzęt 

rehabilitacyjny i medyczny dla osób chorych, niepełnosprawnych, 
starszych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; z programów 
skorzystało 100 osób. 

 
 
 
3) Edukacja, oświata i wychowanie oraz nauka 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 9/2008 „Wspieranie edukacji, oświaty i wychowania” 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 55 3 57 115 

Liczba wybranych 
projektów 22 2 9 33 

Liczba dotowanych 
podmiotów 17 2 6 25 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

34 500,00 4 400,00 11 100,00 50 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

33 742,72 4 396,74 11 082,57 49 222,03 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu  zrealizowano: 
- 24 inicjatywy mające charakter warsztatów edukacyjnych, zajęć 
pozalekcyjnych oraz  konkursów dla uczniów, 
 - 2 programy edukacyjne, 
- 1 informator, 
- 4 konferencje, 
- 3 publikacje. 
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Numer i nazwa 
otwartego konkursu 
ofert 

Konkurs nr 8/2008 „Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego” 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ.i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 
podległe organom 
administracji 
publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 10 2 24 36 

Liczba wybranych 
projektów 5 2 8 15 

Liczba dotowanych 
podmiotów 5 2 7 14 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

25 000,00 20 000,00 55 000,00 100 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

25 000,00 19 100,00 52 937,85 97 037,85 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zrealizowano: 
- 2 sesje naukowe o zasięgu międzynarodowym, 
- 1 konferencję naukową o zasięgu ogólnopolskim, 
- 1 konferencję naukową o zasięgu regionalnym i lokalnym,  
- 2 projekty polegające na wydaniu publikacji, 
- 2 projekty badawcze, 
- 1 program szkoleniowy. 
 

 
 
4)  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 1/2008 „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona 
tradycji i dziedzictwa narodowego” 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ. i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 284 12 226 522 

Liczba wybranych 
projektów 100 9 80 189 

Liczba dotowanych 
podmiotów 84 7 55 146 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

591 000,00 805 000,00 83 000,00 1 479 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 588 443,68 801 707,67 82 410,89 1 472 562,24 
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środków w zł 

Efekty konkursu 
 

 
Zadania zrealizowane w ramach konkursu dotyczyły m.in.:        
- wydarzeń artystycznych i kulturalnych -  zadanie  to obejmowało 
organizację festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw artystycznych, 
historycznych, muzealnych, koncertów, plenerów, spektakli  o zasięgu 
międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym mających istotne 
znaczenie dla kultury i sztuki  województwa  oraz jego promocji, 
 
- wydawnictw i publikacji – w ramach zadania dofinansowano wydawnictwa 
i publikacje, nagrania fonograficzne i audiowizualne, dokumentujące 
i  promujące  kulturę, tradycję  i sztukę regionu, 
 
- edukacji kulturalnej -  dofinansowane zostały zadania dotyczące 
przedsięwzięć i projektów edukacyjnych  przygotowujących  do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze oraz jej  świadomego odbioru, 
 
- dziedzictwa  kulturowego – w ramach środków dofinansowywano zadania 
obejmujące przedsięwzięcia i inicjatywy o charakterze lokalnym,  służące 
aktywizacji lokalnych środowisk, popularyzacji i ochronie kultury regionalnej 
ze szczególnym uwzględnieniem sztuki ludowej oraz przedsięwzięcia  
bezpośrednio związane z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa, 
 
- promocji kultury województwa – w ramach zadania dofinansowano 
imprezy związane z promocją kultury  województwa w kraju i poza jego 
granicami. 
 

 
 
5) Kultura fizyczna i sport 

Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 10/2008 „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej 
i sportu” 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ.i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 277 1 22 300 

Liczba wybranych 
projektów 102 0 7 109 

Liczba dotowanych 
podmiotów 70 0 7 77 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

531 700,00 0 26 300,00 558 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

509 056,08 0 26 189,00 535 245,08 
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Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano między innymi: 
- organizację Mistrzostw Województwa Kujawsko – Pomorskiego we 
wszystkich  kategoriach wiekowych i dyscyplinach sportowych,  
- udział reprezentacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego w  finałach XIV 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
- organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej , Gimnazjadę 
i Licealiadę, 
- organizację innych imprez sportowych, realizowanych przez kluby i 
stowarzyszenia sportowe. 
              

 
 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 12/2008 „Upowszechnianie i rozwój kultury  
fizycznej i sportu” 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ.i o wolontariacie 
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 80 0 0 80 

Liczba wybranych 
projektów 60 0 0 60 

Liczba dotowanych 
podmiotów 60 0 0 60 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

869 050,00 0 0 869 050,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

857 938,31 0 0 857 938,31 
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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 powyżej 40 pkt. w krajowym systemie sportu młodzieżowego, 
 
W przedsięwzięciach  tych  zaangażowanych było w całym województwie 
ponad 26.000 zawodników, ponad 250 trenerów i ponad 600 instruktorów.  
 
Efektem podejmowanych szkoleń było zdobycie w 2008 roku przez  
sportowców województwa 37 medali Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy 
oraz ponad 400 medali Mistrzostw Polski.  
 
Podczas XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2008 roku w  
sportach zimowych, halowych, letnich i biegach przełajowych 238 
sportowców naszego województwa, szkolonych przez 77 trenerów, zdobyło 
łącznie 112 medali, w tym: 43 złote, 34 srebrne i 35 brązowe. 
Województwo Kujawsko – Pomorskie zajęło VII miejsce, co jest najlepszym 
wynikiem w ciągu ostatnich 10 lat.       
               

 
 

Numer i nazwa 
otwartego 

konkursu ofert 

Konkurs nr 15/2008 „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej 
i sportu” 

 Organizacje 
pozarządowe 

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

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 5 0 0 5 

Liczba wybranych 
projektów 5 0 0 5 

Liczba dotowanych 
podmiotów 4 0 0 4 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

1 400 000,00 0 0 1 400 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

1 394 315,43 0 0 1 394 315,43 
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Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu dofinansowano następujące imprezy sportowe: 
-  Mistrzostwa Świata Juniorów w lekkiej atletyce, 
- VIII Europejski Festiwal Lekkoatletyczny, 
- XIII Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko  
Pomorskiego - "Jabłonowo Pomorskie - Pekin 2008", 
- VIII  Międzynarodowy  Turniej   Piłki   Nożnej   im.  Konrada  Kamińskiego,    
- Finały XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich 
Kujawsko - Pomorskie 2008. 
       

 
 
6) Turystyka 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 
Konkurs nr 4/2008 „Wspieranie turystyki” 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 121 2 40 163 

Liczba wybranych 
projektów 40 2 11 53 

Liczba dotowanych 
podmiotów 27 2 7 36 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

153 500,00 7 000,00 29 500,00 190 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

148 788,68 7 000,00 28 859,74 184 648,42 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zrealizowano: 
Rajdy rowerowe i piesze, spływy kajakowe, wycieczki krajoznawcze, 
festyny, działania promocyjne, wydawnictwa, strony internetowe.  
 

 
 
7) Porządek i bezpieczeństwo publiczne 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 
ofert 

Konkurs nr 14/2008 „Poprawa bezpieczeństwa, porządku publicznego 
i ochrony przeciwpożarowej” 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
projektów 12 0 1 13 
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Liczba wybranych 
projektów 3 0 0 3 

Liczba dotowanych 
podmiotów 3 0 0 3 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

100 000,00 0 0 100 000,00 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

99 815,00 0 0 99 815,00 

Efekty konkursu 
 

 
Efekty konkursu są następujące:   
- zapewnienie bezpieczeństwa na wielu akwenach (rzeki, jeziora) poprzez 
prowadzenie stałych patroli przez ratowników wodnych, 
- przeszkolenie 150 uczniów i 20 nauczycieli w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, 
-  zapoznanie uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu toruńskiego z 
zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wyposażenie ich 
w elementy odblaskowe. 
 

 
8) Aktywizacja terenów wiejskich 

Numer i nazwa 
otwartego konkursu 

ofert 

Konkurs nr 11/2008 „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w 
ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY - Lider” 

 Organizacje 
pozarządowe

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

publ.i o wolontariacie  
oraz pozostałe 

jednostki niezaliczone 
do sektora finansów 

publ. 

Jednostki 
organizacyjne 

podległe organom 
administracji 

publicznej lub przez 
nie nadzorowane 

Łącznie 
wszystkie 
podmioty 

Liczba złożonych 
ofert 16 0 1 17 

Liczba wybranych 
projektów 16 0 0 16 

Liczba dotowanych 
podmiotów 16 0 0 16 

Wysokość 
przyznanych 
środków w zł 

191 288,78 0 0 191 288,78 

Wysokość 
wykorzystanych 
środków w zł 

185 380,93 0 0 185 380,93 

Efekty konkursu 
 

 
W ramach konkursu zrealizowano 16  projektów o charakterze szkoleniowo 
– doradczym mających na celu przygotowanie partnerstw typu Lider oraz 
społeczności lokalnych do pozyskiwania wsparcia w ramach PROW 2007-
2013.  
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II. Pozostałe formy współpracy z podziałem na sfery pożytku publicznego 
określone w programie współpracy na rok 2008 
 

1. Pomoc społeczna  
W zakresie pomocy społecznej zrealizowano następujące zadania: 

 
1) Dwa szkolenia dla przyszłych beneficjentów otwartych konkursów ofert z dziedziny 

pomocy społecznej oraz profilaktyki uzależnień. W szkoleniach wzięło udział około 
200 osób, w większości przedstawiciele organizacji pozarządowych; 
 

2) Konferencję „Opieka paliatywna”, w której wzięli udział przedstawiciele organizacji 
pozarządowych wspierających osoby chore terminalnie. Prelegentami byli między 
innymi przedstawiciele organizacji pozarządowych. W konferencji wzięło udział około 
150 osób; 
 

3) Konferencję „Ekonomia społeczna. Od idei do skutecznej praktyki”, w której licznie 
wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wśród prelegentów 
konferencji było również dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.  
W konferencji wzięło udział około 120 osób; 
 

4) Konferencję  „Przeciw krzywdzeniu dzieci – nasza wspólna sprawa”, w której wzięło 
udział ponad 200 osób, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych; 
 

5) Seminarium „Zagrożenie wykluczeniem społecznym – stan obecny w województwie 
kujawsko-pomorskim”, w ramach którego wydane zostały informatory dotyczące 
zjawiska ubóstwa w naszym województwie. W seminarium wzięło udział około 50 
osób, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych; 
 

6) Współorganizowanie kampanii społecznej „Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci 
 i młodzieży – wspólna sprawa” z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Na potrzeby kampanii wydane zostały materiały promocyjno-reklamowe, które zostały 
rozprowadzone m.in. wśród organizacji pozarządowych; 
 

7) Ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci 
„Kocham - Reaguję” w ramach, której wydane zostały informatory zawierające m.in. 
wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doświadczającym 
przemocy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: „Poradnik dla rodziców i 
wychowawców. Wspólnie przeciwdziałamy krzywdzeniu dzieci”, „Informator o 
miejscach udzielania pomocy dzieciom i osobom doświadczającym przemocy w 
województwie kujawsko-pomorskim” oraz broszury, ulotki i plakaty promujące 
kampanię rozprowadzone  również wśród organizacji pozarządowych; 
 

8) Współorganizowanie ze Stowarzyszeniem „Langusta” organizacją pozarządową 
warsztatów dla ojców „Siedem sekretów efektywnego ojcostwa”. Trenerami 
warsztatów byli również przedstawiciele organizacji pozarządowej; 
 

9) Przyznanie 5 nagród indywidualnych (spośród 14) i 2 nagrody zespołowe (spośród 4) 
dla osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych wyróżniających się  
w działalności pomocy społecznej; 
 

10) Prowadzenie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  bazy danych                   
o organizacjach pozarządowych działających w województwie kujawsko-pomorskim 
w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. W bazie zarejestrowano ponad 
600 podmiotów. 
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2. Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień 
 
W  zakresie profilaktyki uzależnień zrealizowano następujące zadania: 

 
1) Program edukacji rówieśniczej, pod nazwą „Promocja postaw wolnych od 

uzależnień jako źródło szczęścia dziecka”  (we współpracy z Caritas Diecezji 
Toruńskiej);  
 

2) Program edukacji rówieśniczej pod nazwą „Bieg dla Janka Muzykanta promocją 
zdrowego stylu życia” (we współpracy z Caritas Diecezji Toruńskiej); 
 

3) Program edukacji rówieśniczej pod nazwą „Zlot liderów wsparcia 
rówieśniczego”(we współpracy z Caritas Diecezji Toruńskiej); 
 

4) Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej środowisk abstynenckich i trzeźwościowych, pt. 
„Bliżej sportu – dalej od alkoholu”(we współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń         
i Klubów Abstynenckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego); 
 

5) IV Europejskie Forum Resocjalizacji (we współpracy z Fundacją Profilaktyki            
i Resocjalizacji „Druga Szansa”); 
 

6) Koncert z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS (we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS „RAZEM”); 
 

7) Uroczystość będącą podsumowaniem działań  w obszarze przeciwdziałania 
paleniu tytoniu w województwie kujawsko-pomorskim, pn. ”Wolność bez Tytoniu” 
(we współpracy z Towarzystwem Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom). 

 
 
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2008 r. na rzecz osób niepełnosprawnych      
należały: 

1) Zorganizowanie II edycji Konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez 
barier”. Celem konkursu jest promowanie budynków w pełni dostosowanych       
do potrzeb osób niepełnosprawnych. W konkursie oceniane są obiekty 
użyteczności publicznej oraz mieszkalne wielorodzinne, usytuowane na terenie 
naszego województwa. Zgłoszone budynki podlegają ocenie pod względem 
dostępności do użytkowania przez osoby niepełnosprawne o różnych 
schorzeniach.  W skład Komisji Konkursowej, powołanej przez Marszałka 
Województwa, 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. 

Finałowa gala Konkursu odbyła się w Teatrze Lalki i Aktora „Baj Pomorski”          
w Toruniu w dniu 03.12.2008 r., uświetniając obchody Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych. W uroczystości uczestniczyło ok. 400 osób,  w tym ok. 
200 osób niepełnosprawnych; 
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2) Zorganizowanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  
uroczystej Sesji Sejmiku Województwa  z udziałem osób niepełnosprawnych. 
Sesja miała wyjątkowy charakter ze względu na formę i treść, podczas której w 
ławach sejmikowych zasiadły osoby niepełnosprawne. Uczestnicy sesji zgłaszali 
swoje interpelacje, skierowane do Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego; 

 
3) Udział w Konkursie „Lodołamacze 2008”, organizowanym przez Polską 

Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu 
"Pracodawca wrażliwy społecznie". Konkurs ma na celu wyróżnienie 
pracodawców podchodzących do problemu zatrudniania osób niepełnosprawnych 
w sposób szczególnie dojrzały;  

 
4) Prowadzenie bazy danych warsztatów terapii zajęciowej; 
 
5) Stała współpraca z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych - organem opiniodawczo-doradczym, w skład którego 
wchodzą  m.in. przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych Oddział Kujawsko-
Pomorski w Bydgoszczy oraz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-
Pomorski w Bydgoszczy. Rada inspirowała przedsięwzięcia zmierzające do 
integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw 
osób niepełnosprawnych; 

 
6) Współpraca z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych w pracach 

mających na celu dostosowanie strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego  
dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku. 
 

 
4. Edukacja, oświata, wychowanie i nauka 

 
Głównym działaniem realizowanym w 2008 r. we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi były konsultacje mające na celu wypracowanie wieloletniego 
wojewódzkiego programu „Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, 
przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXV/498/08          
z dnia 08.09.2008 r. 

 
 

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 
 

1) Wspierano twórców ludowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców 
Ludowych. Wspólnie z tą organizacją  zrealizowano doroczny Konkurs 
Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych, w którym udział wzięło 231 
twórców z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze wszystkich  regionów 
etnograficznych -  Borów Tucholskich, Kujaw, Pałuk, Kociewia, Ziemi 
Chełmińskiej.  Nagrody Marszałka Województwa kujawsko-Pomorskiego 
przyznano 177 artystom.  Wspierano w formie nagród  również inne 
przedsięwzięcia realizowane przez  organizacje pozarządowe działające w 
obszarze  twórczości ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego;  

 
2) Organizacje pozarządowe otrzymywały pomoc organizacyjną, metodyczną i 

artystyczną  ze strony wojewódzkich instytucji kultury przede wszystkim 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy i Wojewódzkiego Ośrodka 
Animacji Kultury w Toruniu. Obie te instytucje w swoich zadaniach statutowych 
mają wspieranie zbiorowej i indywidualnej aktywności kulturalnej;   
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3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz tworzenia 
i upowszechniania kultury byli nagradzani za  swoją aktywność nagrodami 
Marszałka Województwa.  
 
 

6. Kultura fizyczna i sport 
 

Do najważniejszych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowanych w 2008 r.      
poza   konkursami w trybie pożytku publicznego należały: 
 

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 Młodzieży, z trenerami i działaczami 
sportowymi oraz wyróżnienie ich nagrodami finansowymi i rzeczowymi. 

 
 

7. Turystyka 
 
       Do najważniejszych zadań zrealizowanych w zakresie turystyki należały: 
 

1) Współpraca z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w celu realizacji 
zadań związanych z promocją walorów turystycznych województwa. 
Współdziałanie ze  stowarzyszeniem zaowocowało obecnością Województwa na 
międzynarodowych targach turystycznych w: Utrechcie, Brukseli, Berlinie, 
Moskwie, Warszawie, Poznaniu i Poczdamie; 

 
2) Spotkania konsultacyjne z lokalnymi grupami działania, których celem było 

omówienie pracy LGD w zakresie rozwoju turystyki lokalnej.;  
 

3) Ogłoszenie Konkursu ODKRYWCA 2008 Wyróżnienia Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Dziedzinie Turystyki. Swój udział w konkursie mogły 
zgłaszać: osoby fizyczne, stowarzyszenia, organizacje turystyczne, 
przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i podległe im jednostki 
organizacyjne. Wśród laureatów wyróżniono m.in.: LGD „Zakole Dolnej Wisły” w 
kategorii „Promocja turystyczna regionu”. Wyróżnienie w kategorii „Turystyka 
przyjazna osobom niepełnosprawnym” otrzymała osoba związana z Oddziałem 
Miejskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Toruniu za 
organizację rajdów turystycznych z udziałem młodzieży niepełnosprawnej. 
Wyróżnienie w kategorii „Produkt turystyczny” otrzymał Festiwal Smaku w 
Grucznie organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły; 

 
4) Spotkanie konsultacyjne, m.in. z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi              

i lokalnymi grupami działania, dotyczące omówienia założeń strategii promocji 
turystycznej województwa.  

 
 

8. Działania wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
 
Do najważniejszych zadań realizowanych w tym zakresie należały: 
 

1) Bieżące konsultacje i doradztwo, umożliwiające uzyskanie informacji przez 
 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub liderów lokalnych, realizowane 
 przez Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; 
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2) Prowadzenie tematycznej podstrony serwisu internetowego Urzędu 
 Marszałkowskiego skierowanej do organizacji pozarządowych www.kujawsko-
 pomorskie.pl zakładka „organizacje pozarządowe”, 

 
3) Zorganizowanie szkolenia pn. „Ustawa o działalności pożytku publicznego – 

 praktyka, perspektywy przyszłościowe”. Odbiorcami szkolenia byli urzędnicy z 
 woj. kujawsko-pomorskiego zajmujący się współpracą z organizacjami 
 pozarządowymi. W szkoleniu wzięło udział 108 osób - pracowników 56 gmin i 
 10 powiatów oraz jeden przedstawiciel Sejmiku. 

 
4)  Zorganizowanie cyklu 6 szkoleń pn. „Projekt krok po kroku”. Szkolenia odbyły 

  się na terenie powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, 
  radziejowskiego, włocławskiego i żnińskiego. W szkoleniach uczestniczyli   
 przedstawiciele organizacji pozarządowych, łącznie 146 osób;  
 

5) Stworzenie bazy organizacji pozarządowych, liczącej na koniec 2008 r. ponad 
 600 podmiotów  trzeciego sektora; 
 

6) Prowadzenie doradztwa z zakresu prawa, rachunkowości i zarządzania  
 finansami w organizacjach pozarządowych przez ekspertów z tych dziedzin. 
 W 2008 r. odbyło się 96 godz. doradztwa, z którego skorzystało 45   
 stowarzyszeń i fundacji oraz 7 grup nieformalnych. 

 
7) Uruchomienie wysyłania newslettera do organizacji, które zadeklarowały chęć 
 jego otrzymywania. Newsletter wysyłany był średnio raz w miesiącu do ok.  
 600 organizacji pozarządowych; 

 
8) Ogłoszenie pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa 
 Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez 
 organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki” . W konkursie wzięło 
 udział 37 organizacji pozarządowych, z których 13 zostało nagrodzonych. 
 Cztery nagrody w wysokości 3000,00 zł i dziewięć w wysokości 2000,00 zł 
 przeznaczone zostały na działalność statutową laureatów. Podsumowaniem 
 konkursu była gala wręczenia nagród zorganizowana w grudniu 2008 r. w 
 Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy; 

 
9) Zorganizowanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy 

 z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”              
 IX Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych. W Forum wzięło udział 
 ok. 300 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji 
 działających w sferze polityki społecznej. Tematem przewodnim konferencji 
 była rola organizacji pozarządowych w budowaniu ekonomii społecznej. 

 
 

III.  Przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym zrealizowane we  
 współpracy z organizacjami pozarządowymi  
 

Do najważniejszych przedsięwzięć promocyjnych zrealizowanych w 2008 r. we 
współpracy z  organizacjami pozarządowymi należały:  

 
1) Uroczyste przyznanie tytułu „Ambasadora Regionu” w styczniu 2008 r. w           

Filharmonii  Pomorskiej w Bydgoszczy – współorganizator – Kujawsko-Pomorski 
Klub Kapitału z siedzibą w Bygdgoszczy;  

 
2) Diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży, które odbyły się w marcu  2008 

r. w Toruniu – współorganizator - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  Diecezji 
Toruńskiej; 
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3) XV Forum Gospodarcze, które odbyło się w kwietniu 2008 r. w Toruniu – 
 współorganizator - Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” z siedzibą w    
Toruniu; 

 
4) Koncert w Filharmonii Pomorskiej z okazji nadania imienia Rudolfa 
 Modrzejewskiego Mostowi Fordońskiemu w maju 2008 r. – współorganizator - 
 Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy; 

 
5) II Konferencja Naukowa, pn. „Artyleria polska – historia – teraźniejszość - 

przyszłość”, która odbyła się  w maju 2008 r. w Toruniu – współorganizator – 
Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów z siedzibą Toruniu; 

 
6) „Ogólnopolski Przegląd Twórczości Filmowej Pola i inni”, który odbył się na 

 przełomie maja i czerwca w Lipnie – współorganizator - Lipnowskie Towarzystwo 
 Kulturalne im. Poli Negri; 

 
7) XV Ogólnopolskie Dni Prawnicze, które odbyły się na przełomie maja i czerwca 

 2008 r. – współorganizator – Zrzeszenie Prawników Polskich; 
 

8) Wystawa fotografii Arturo Marii, wybitnego włoskiego fotografika, osobistego 
 fotografa Jana Pawła II. Wernisaż odbył się w dniach 6-7 czerwca 2008 r. w 
 Bydgoszczy – współorganizator - Fundacja „Wiatrak” z siedzibą Bydgoszczy; 

 
9) Prezentacja potraw regionalnych w czasie Święta Województwa – 7 czerwca  2008 

r. – współorganizatorzy – lokalne grupy działania z terenu województwa; 
 

10)  IX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, który odbył się        
 w czerwcu 2008 r. w Toruniu - współorganizator - Polskie Towarzystwo 
 Ultrasonograficzne z siedzibą w Warszawie; 

 
11)  IV Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej, 

 który odbył się w czerwcu 2008 r. w Toruniu – współorganizator - Diecezjalna 
 Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej;  

 
12) Obchody Światowego Dnia Inwalidy i XXV Przegląd Dorobku Kulturalnego 

 Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w czerwcu 2008 r. w Toruniu – 
 współorganizator – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w         
Toruniu; 

 
13) Zjazd Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział w 

 Bydgoszczy, który odbył się w czerwcu 2008 r. w Bydgoszczy – współorganizator 
 -Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza  Oddział w Bydgoszczy; 

 
14) XX Zjazd Kawalerzystów II RP, który odbył się w sierpniu 2008 r. w Grudziądzu – 

 współorganizator - Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej; 
 

15) „Rowerowe poselstwo” – rajd rowerowy po województwie z okazji Tygodnia 
 Zrównoważonego Transportu – wrzesień 2008 r. – partnerem było
 Stowarzyszenie Rowerowy Toruń. 

 
16) Wykonanie tablicy pamiątkowej, która zostanie wmurowana w ścianie Muzeum 

 Wojskowego w Bydgoszczy, poświęcona Związkowi Represjonowanych 
 Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych – współorganizator - Związek 
 Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych; 
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17) Organizacja Samorządowego Spotkania Wigilijnego "Stoły Bożonarodzeniowe" 
 we współpracy ze Związkiem Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego; 

 
 
 

IV. Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach współpracy międzynarodowej,    
w których uczestnikami lub współorganizatorami były organizacje 
pozarządowe 

 
1) Europejskie Warsztaty Technologii Informacyjnych, które odbyły się w maju   

2008 r. w Toruniu – współorganizator -  Europejskie Forum Studentów AEGEE; 
 
2) Konferencja międzynarodowa, pn.: „Rola i miejsce Azji we współczesnym 

świecie”, która odbyła się w czerwcu 2008 r. w Toruniu. Współorganizatorami 
konferencji były m.in. Towarzystwo Azji i Pacyfiku oraz Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Chińskiej; 

 
3) XXVII Dni Starego Miasta Tallina w Estonii w czerwcu 2008 r., podczas których 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zaprezentowała tradycyjne 
wyroby z Kujaw i Pomorza; 

 
4) Konny Rajd po Wileńszczyźnie, który odbył się w lipcu 2008 r. w rocznicę Akcji 

„Burza” – „Ostra Brama” jako wyraz hołdu dla żołnierzy Armii Krajowej, która w 
1944 roku wzięła udział w wyzwalaniu Ziemi Wileńskiej. W Rajdzie wzięło udział 
35 członków Stowarzyszenia Krajowe Koła Żołnierzy i Przyjaciół 16 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich z siedzibą w Bydgoszczy; 

 
5) Projekt „Razem w NATO” - realizowany w lipcu 2008 r. w Toruniu jako 

miesięczna wymiana młodzieży polskiej i amerykańskiej – współorganizator – 
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu; 

 
6) Francusko-hiszpańskie spotkania z Polską, w ramach których w lipcu 2008 r.    

60-osobowa grupa Francuzów i Hiszpanów wizytowała Pomorze i Kujawy 
zapoznając się między innymi z inicjatywami Lokalnej Grupy Działania „Bory 
Tucholskie”; 

 
7) Dwutygodniowy pobyt w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2008 r. 

młodzieży polonijnej z Białorusi, tworzącej Teatrzyk Młodego Aktora przy szkole 
średniej w Rubieżewiczach. Głównym organizatorem pobytu grupy w Polsce było 
Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Toruniu; 

 
8) Modelarskie Mistrzostwa Świata, które odbyły się w sierpniu 2008 roku w Leno 

we Włoszech. W imprezie uczestniczył Uczniowski Klub Sportowy z Bydgoszczy, 
jako reprezentant Polski w modelarstwie pływającym FSRVHO – 15; 

 
9) Reprezentacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Młodzieżowym 

Parlamencie Europejskim w Finlandii. Grupę polską stanowili uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego w Toruniu. Za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialne 
było Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO im. M. Kopernika „Nicolas” 
w Toruniu; 

 
10) Wizyta uczniów trzech amerykańskich szkół oraz byłego deputowanego do 

 Kongresu Stanów Zjednoczonych z Filadelfii w województwie kujawsko-
 pomorskim w październiku 2008 r. Efektem wizyty było podpisanie umowy   
pomiędzy IV Liceum  Ogólnokształcącym  i jedną z filadelfijskich szkół o współpracy    
i wzajemnej  wymianie uczniów w Filadelfii. Za organizację przedsięwzięcia 
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odpowiedzialne  było Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół IV Liceum 
Ogólnokształcącego im.  T. Kościuszki w Toruniu. 

 

V. Fundusze unijne 

W 2008 r. Samorząd Województwa uczestniczył we wdrażaniu trzech programów 
związanych ze środkami unijnymi: 

1) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (RPO); 
2) Regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO 
KL); 
3) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW).  

 
1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ogłoszony został jeden konkurs, 

w którym beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe: 7.1. Rewitalizacja 
zdegradowanych dzielnic miast.  W 2008 r. nie wpłynął żaden wniosek. 
 

2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetów VI, VII, VIII i IX 
zostały ogłoszone 24 konkursy. Dotacje przyznano 26 organizacjom pozarządowym na 
łączną kwotę 6 929 753,84 zł. 

 
 Konkursy ogłoszone zostały w następujących priorytetach, działaniach i 
 podziałaniach: 
 

1) Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich; 
 

a) Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie, 
 
- Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na    
  regionalnym rynku pracy, 
 
- Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo     
  zatrudnienia, 
 
- Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności  
  zawodowej na obszarach wiejskich, 

 
3) Priorytet VII – Promocja i integracji społecznej; 

 
a) Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej, 
 
- Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych    
  wykluczeniem społecznym, 

 
- Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, 

 
b) Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 

 
 

4) Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki; 
 

a) Działanie 8.1  Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 
 
- Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo  
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  dla przedsiębiorstw, 
 

- Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w  
  Regionie, 
 
- Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz  
  Adaptacyjności, 

 
b) Działanie 8.2  Transfer wiedzy,  

 
- Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, 

 
5) Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie;  

 
a) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
 

- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej, 

 
- Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych, 

 
b) Działanie 9.2 Podniesienie Atrakcyjności i Jakości Szkolnictwa Zawodowego, 

 
c) Działanie 9.3 Upowszechnienie Formalnego Kształcenia Ustawicznego, 

 
d) Działanie 9.4 Wysoko Wykwalifikowane Kadry Systemu Oświaty, 

 
e) Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich. 

 
3. W ramach przygotowania beneficjentów do pozyskiwania wsparcia z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przeprowadzono szereg działań 
szkoleniowych, do których należą: 

          
1) Spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli lokalnych grup działania województwa 

kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w marcu 2008 r. w Świeciu. Liczba 
uczestników spotkania: około 40 osób; 

 
2) 2 spotkania dotyczące konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, które odbyły się w kwietniu i maju 2008 r. w Toruniu. Liczba 
uczestników spotkania: 32 osoby; 

 
3) Szkolenie dla osób obsługujących punkty informacyjne, które odbyło się w maju 

2008 r. w Toruniu. Liczba uczestników spotkania: 24 osoby; 
 

4) Spotkanie lokalnych grup działania działających na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego, które odbyło się w czerwcu 2008 r. w Zbójnie. Liczba uczestników 
spotkania: 33 osoby; 

 
5) Spotkanie szkoleniowe lokalnych grup działania z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego, które odbyło się w czerwcu 2008 r. i zostało zorganizowane przez 
LGD „Dolina Drwęcy” we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Liczba uczestników spotkania: 
około 50 osób; 
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6) Spotkanie robocze lokalnych grup działania z terenu województwa kujawsko-
pomorskiego, które odbyło się w sierpniu 2008 r. i zostało zorganizowane przez 
Wydział Zarządzania PROW Departamentu Polityki Regionalnej we współpracy       
z LGD „Bory Tucholskie” w Tucholi. Liczba uczestników spotkania: 37 osób; 

 
7) Spotkanie szkoleniowe lokalnych grup działania z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego, które odbyło się we wrześniu 2008 r. w Departamentu Polityki 
Regionalnej w Toruniu. Liczba uczestników spotkania: około 50 osób; 

 
8) Konferencja inicjująca uruchomienie działań osi IV LEADER w ramach Programu   

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, która odbyła się we wrześniu 
2008 r. w Przysieku. Liczba uczestników spotkania: 120 osób; 

 
9) Szkolenie dla lokalnych grup działania z terenu województwa kujawsko- 

pomorskiego, które odbyło się w listopadzie 2008 r. w Górznie. Liczba uczestników 
spotkania: 50 osób; 

 
10) Szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa 

kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w grudniu 2008 r. w Minikowie. Liczba 
uczestników spotkania: 50 osób. 

 
4. Inne formy współpracy, mające na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu 

pozyskiwania środków unijnych, do których w  2008 r. w szczególności należały: 
 
 

1) Bieżące konsultacje i doradztwo specjalistyczne, umożliwiające uzyskanie informacji 
przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat konkursów w ramach      
PO KL; 

 
2) Przygotowywanie i dystrybucja publikacji informacyjnych; 

 
3) Współpraca z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego w 

Bydgoszczy i Toruniu; 
 

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

5) Prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego www.fundusze.kujawsko-
pomorskie.pl; 

6) Utworzenie 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 pożytku 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 była Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. W 2008 r. odbyło się jedno spotkanie plenarne Rady na terenie Urzędu 

Marszałkowskiego oraz spotkania Prezydium Rady, w których uczestniczyli pracownicy 

Urzędu odpowiedzialni za współpracę województwa z trzecim sektorem. Podczas spotkań 

omawiano aktualne problemy współpracy sektorów pozarządowego i samorządowego oraz 

konsultowano projekty aktów prawnych. 

W 2008 r. wdrożono ujednolicone procedury dotyczące ogłaszania i rozstrzygania otwartych 

konkursów ofert w trybie pożytku publicznego. Ponadto usprawniono sposób ogłaszania 

konkursów na kolejny rok, czego efektem było ogłoszenie na początku grudnia 2008 r. 

jednocześnie dwunastu konkursów na zadania realizowane w 2008 r.  

 


