
         Załącznik nr 16 
                                      do UCHWAŁY NR 1/22/2010 Zarządu  

                                                                                                  Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
                                                                      z dnia 06.12.2010r. 

 
 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO   
ogłasza otwarte konkursy ofert     

 
na wykonywanie zadań publicznych  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 
poŜytku publicznego w następujących zakresach: 
 

1) Konkurs nr 1/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie kultury pod nazwą 
„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa 
narodowego”; 

 
2) Konkurs nr 2/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod 
nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” ;  

 
3) Konkurs nr 3/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów 
alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”; 

 
4) Konkurs nr 4/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii     
w województwie kujawsko-pomorskim”;   

 
5) Konkurs nr 5/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą: „Aktywizacja środowisk 
wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii            
i innych uzaleŜnień” ;  

 
6) Konkurs nr 6/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą 
„Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym”; 
 

7) Konkurs nr 7/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą 
„Wspieranie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieŜą realizowanej przez 
organizacje młodzieŜowe”;  
 

8) Konkurs nr 8/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą 
„Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów”; 
 



9) Konkurs nr 9/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą 
„Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”;  

 
10) Konkurs nr 10/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją   

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod 
nazwą „Ochrona i promocja zdrowia” ; 
 

11) Konkurs nr 11/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie turystyki pod nazwą 
„Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”; 

 
12) Konkurs nr 12/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja dzieci niewidomych                             
i słabowidzących”; 

 
13) Konkurs nr 13/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. dotyczących działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3,                  
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego              
do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” ; 
 

14) Konkurs nr 14/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu Województwa w 2011 r. dotyczących działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3,              w 
zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego”; 

 
15) Konkurs nr 15/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa w 2011 r. ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej                     
i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 
Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące 
składania ofert na poszczególne zadania oraz wzory druków  związanych z  realizacją zadania 
publicznego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl  (zakładka: „organizacje pozarządowe”) 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl. 
 
Oferty na realizację zadań publicznych naleŜy składać w następujących miejscach            
i terminach:    
 
Oferty dotyczące Konkursów nr 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011, 5/2011, 10/2011, 11/2011, 
12/2011 oraz 15/2011 – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-
Pomorskiego,  ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, kancelaria ogólna - pokój 261 – do dnia 10 
stycznia 2011 r., do godz. 15.00; 
 
Oferty dotyczące Konkursów nr 6/2011, 7/2011, 8/2011, 9/2011 – w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,     
87-100 Toruń, I piętro, pokój nr 128 – do dnia 10 stycznia 2011 r., do godz. 15.00; 



 
 
Oferty dotyczące Konkursu nr 13/2011 – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, kancelaria ogólna - pokój 261 – 
od dnia 10 stycznia 2011 r. do dnia 1 września 2011 r., do godz. 15.00; 
 
Oferty dotyczące Konkursu nr 14/2011 – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, kancelaria ogólna - pokój 261 –  
do dnia 1 lutego 2011 r., do godz. 15.00. 
 
Szczegółowych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Biura 
Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 371 
lub 056 62 18 403, e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl  oraz departamentów właściwych 
dla danego zadania, tj.: 
 
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. św. Janów 1/3, 87-100 Toruń,              
II piętro, pokój 56,  tel. 056 646 20 22  wew. 25 00 lub 883 353 692 (Konkurs nr 1/2011); 
 
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  - Biuro Sportu   ul. św. Janów 1/3, 87-100 
Toruń, II piętro, pokój 58a, tel. 056 646 20 21 wew. 25 22 lub 883 353 688 (Konkurs nr 
2/2011); 
 
Departament Spraw Społecznych, Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki                           
i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom oraz HIV/AIDS , Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,             
I piętro, pokój 247, tel. 056 62 18 524  (Konkursy nr 3/2011, 4/2011, 5/2011); 
 
Departament Spraw Społecznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,  87-100 Toruń,                     
I piętro, pokój 125 tel. 056 656 10 84 (Konkursy nr 6/2011, 7/2011, 8/2011, 9/2011); 
 
 Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,         
tel. 056 62 18 534, III piętro, pokój 421 (Konkurs nr 10/2011);  
 
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  - Wydział Turystyki , ul. św. Janów 1/3,        
87-100 Toruń 2,  87-100 Toruń, tel. 056 646 20 21 wew. 2370 lub 795 536 701, III piętro,     
p. 62 b (Konkurs nr 11/2011); 
 
Departament Spraw Społecznych - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 
87-100 Toruń, tel. 056 62 18 267, parter, pokój 149 (Konkurs nr 12/2011 i 15/2011); 
 
Gabinet Marszałka - Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, I piętro, pokój 259-260, tel. 056 62 18 403, 056 62 18 371 
(Konkurs nr 13/2011 i 14/2011 oraz pozostałe). 
 
O zachowaniu terminu decyduje data złoŜenia oferty do Urzędu lub data stempla pocztowego. 
 
Druk oferty, instrukcja wypełniania oferty, wzór umowy oraz inne druki związane                   
z otwartymi konkursami ofert w trybie poŜytku publicznego moŜna otrzymać w wyŜej 
wymienionych jednostkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego lub pobrać ze strony internetowej: www.kujawsko-pomorskie.pl, (zakładka 
„organizacje pozarządowe”). 


