
ŚRODKI KRAJOWE STAN NA 27.01.2020 r. 
 
EDUKACJA, SPORT, KULTURA I SPRAWY SPOŁECZNE 
 

1. Euroregion GLACENSIS – Oś Priorytetowa nr 4 – Współpraca instytucji i społeczności. 
 
Składane w ramach konkursu projekty muszą być realizowane razem z Partnerem z Czech 
(z obszaru Euroregionu Glacensis). Partner może realizować u siebie podobne działanie (wtedy składane są 
dwa wnioski o dofinansowanie – przez polską i czeską stronę)  lub może tylko uczestniczyć w działaniu 
realizowanym przez polską stronę  (wtedy wniosek składa tylko polska strona i wskazuje jaki jest udział 
czeskiego Partnera). 
 
DZIAŁANIA KWALIFIKOWALNE 
 
1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa 
obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.  
 
W ramach działania będą dofinansowywane projekty Funduszu Mikroprojektów zmierzające do 
wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania 
przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.  
2. Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej.  
 
W ramach działania będą dofinansowane mikroprojekty współpracy instytucji administracji publicznej z obu 
stron granicy, mające na celu wspólne rozwiązywanie problemów 
 
i wykorzystywanie potencjałów, w celu poprawy efektywności pracy administracji na wspólnym obszarze 
oraz realizacji optymalnych rozwiązań w dziedzinach znajdujących się w kompetencjach administracji 
publicznej oraz w dziedzinie usług publicznych na rzecz  
mieszkańców po obu stronach granicy. Wsparcie ukierunkowane jest na rozwijanie i tworzenie sieci 
współpracujących instytucji publicznych, w tym samorządów terytorialnych i powołanych przez nie 
jednostek, które są odpowiedzialne za realizację polityk publicznych i świadczenie usług publicznych. 
Inicjowana jest wymiana doświadczeń i promowanie dobrych praktyk w zakresie wypracowania rozwiązań 
wspólnych problemów i wykorzystywania potencjałów oraz wypracowanie wspólnych koncepcji, 
programów i mikroprojektów rozwojowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego.  
3. Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i między organizacjami 
pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi.  
 
W ramach działania będą dofinansowywane mikroprojekty dot. rozwoju sieci współpracy instytucji 
administracji publicznej, organizacji pozarządowych i pozostałych kwalifikowalnych wnioskodawców, które 
realizują działania przyczyniające się do rozwoju wspólnego pogranicza. 
W ramach wszystkich głównych działań osi priorytetowej 4 kwalifikowalne są w szczególności następujące 
poddziałania:  
➢ w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy o wspólnym obszarze  
- promowanie współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru (np. przygotowanie wspólnych 
publikacji, stron internetowych), również poza obszarem wsparcia;  
- tworzenie platform informacyjnych;  
- rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych (np. kioski i boksy informacyjne, tworzenie 
wspólnych baz danych);  
- tworzenie kanałów i mechanizmów wymiany i współdzielenia informacji i danych, w tym realizacja 
wspólnych lub łączenie istniejących systemów informatycznych, baz danych i innych narzędzi pracy z 
informacjami i danymi administrowanych przez kwalifikowalnych wnioskodawców, w celu poprawy 
zarządzania i dalszego rozwoju wspólnego pogranicza.  
 



➢ w zakresie transportu, w tym:  
 
- wspólne planowanie, optymalizacja, zapewnianie bezpieczeństwa i promowanie publicznego 
transgranicznego transportu we wszystkich dziedzinach transportu, w tym transportu intermodalnego;  
 
- wspólne planowanie, optymalizacja, zapewnianie bezpieczeństwa, i promowanie transgranicznego 
transportu niesilnikowego, w tym ścieżek i szlaków pieszych i rowerowych.  
 
➢ w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego i przygotowania wspólnych mikroprojektów 
infrastrukturalnych, w tym:  
- wspólne przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych mikroprojektów, o ile planowane w nich 
działania są komplementarne po obu stronach granicy lub przyczyniają się do integracji infrastruktury 
pogranicza;  
- wsparcie działań zmierzających do identyfikacji i rozwoju transgranicznych regionów Funkcjonalnych - 
Regiony funkcjonalne są strukturą przestrzenną charakteryzującą się swoistym profilem zagospodarowania 
(wyodrębniającym daną jednostkę z otoczenia), posiadającą odpowiednie dla tego profilu związki i 
powiązania funkcjonalno-przestrzenne  
 
➢ w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, w tym:  
 
- działania na rzecz odnowy ekosystemów i cech krajobrazowych, zachowania różnorodności biologicznej, 
monitoringu środowiska, m.in. wspólne przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów;  
- wykorzystanie i tworzenie narzędzi informacyjnych (np. bazy danych) w obszarach ważnych z punktu 
widzenia środowiska;  
- działania edukacyjne z zakresu przyrody i krajobrazu (np. wykłady, seminaria);  
- podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników instytucji publicznych działających w dziedzinie 
ochrony przyrody i krajobrazu.  
 
Uwaga: Jeżeli głównym celem mikroprojektu dot. ochrony przyrody i krajobrazu, lub dziedzictwa 
przyrodniczego, jest ich wykorzystanie w branży turystycznej, działania takie będą wspierane w ramach osi 
priorytetowej 2.  
 
➢ w zakresie edukacji:  
w ramach tego działania będą wspierane przykładowo kooperacyjne działania szkół i instytucji 
edukacyjnych, których głównym celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, wzajemne 
poznawanie, wzajemne wizyty dzieci i kadry dydaktycznej, realizacja zajęć pozaszkolnych i kółek 
zainteresowań dla dzieci prowadzonych przez szkoły, realizacja oświaty i edukacji pozaszkolnej w 
najróżniejszych dziedzinach oraz inne działania.  
Uwaga: Jeżeli głównym celem mikroprojektu w tym zakresie jest podnoszenie kompetencji i umiejętności, 
działania takie będą wspierane w ramach osi priorytetowej 3. Oś priorytetowa 3 nie jest realizowana w 
ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis . 
 
➢ w zakresie kultury, sportu i animacji czasu wolnego:  
 
- wspieranie wspólnych mikroprojektów w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej;  
- wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje.  
 
➢ w zakresie świadczenia usług publicznych (w tym tworzenia sieci kooperacyjnych):  
 
- wspólne rozwiązania w zakresie służby zdrowia i usług socjalnych na rzecz podnoszenia efektywności i 
jakości świadczonych usług przy wykorzystaniu elementu transgranicznego; - współpraca instytucji i 



organizacji działających na rynku pracy w celu poprawy warunków w zakresie zatrudnienia we wspólnym 
regionie oraz wykorzystanie atutów wspólnego rynku pracy (np.: tworzenie transgranicznych baz danych),;  
- współpraca w celu rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego;  
- współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa realizowana przez służby ratownicze i porządkowe, obejmująca 
działania inne niż ich przygotowanie do udziału w rozwiązywaniu sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych, 
które są przedmiotem OP 1.  
 
➢ w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych:  
 
- tworzenie, wzmacnianie, utrwalanie i rozszerzanie transgranicznych partnerstw z udziałem instytucji 
publicznych, organizacji pozarządowych i innych kwalifikowalnych podmiotów w obszarze usług publicznych 
i obszarach przynoszących korzyści dla ogółu społeczeństwa (stałe grupy robocze, konferencje, panele 
dyskusyjne i inne);  
- współdzielenie dobrych praktyk i nowych rozwiązań do wykonywania zadań publicznych oraz działań 
przynoszących korzyści dla ogółu społeczeństwa przyczyniających się do rozwoju wspólnego pogranicza (np. 
wdrożenie nowych procedur, zmiany w organizacji realizacji zadań danej instytucji dzięki transferowi know-
how itp.);  
- działania wspierające budowanie zdolności absorpcyjnej w zakresie współpracy transgranicznej oraz 
działania zmierzające do usuwania barier we wdrażaniu współpracy na pograniczu polsko-czeskim;  
- opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. w ramach rozwoju społeczno-gospodarczego 
obszaru pogranicza, o ile przedstawiony zostanie plan ich wykorzystania w praktyce/wdrożenia.  
 
KWALIFIKOWALNI WNIOSKODAWCY W OP 4 
 
Kwalifikowalny wnioskodawca musi mieć osobowość prawną i siedzibę na terytorium określonym dla 
właściwego Partnera FM.  
Właściwość terytorialna Partnera FM w ramach Funduszu Mikroprojektów dla Euroregionu Glacensis:  
Po stronie polskiej:  
- powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych  
 
Po stronie czeskiej:  
- obszar administracyjny powiatów: Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, 
Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk oraz teren gminy Bílá Voda  
 
Kwalifikowalni wnioskodawcy w polskiej części Programu  
Wnioskodawca/ Partner wiodący lub partner mikroprojektu muszą należeć do jednej z niżej wymienionych 
kategorii instytucji, tj. być:  
a) instytucją państwową (rządową), regionalną lub lokalną (samorządową) lub stowarzyszeniem takich 
instytucji, lub  
b) instytucją ustanowioną zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania 
potrzeb w interesie ogólnym, nieposiadającą charakteru przemysłowego lub handlowego oraz posiadającą 
osobowość prawną oraz finansowaną w głównej części przez państwo, instytucje regionalne lub lokalne lub 
inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub 
posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest 
wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym, 
lub  
c) organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną. 
W przypadku instytucji mieszczących się w kategorii a) dopuszczalne są podmioty:  
- posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;  
- nieposiadające osobowości prawnej (dotyczy zarówno partnerów wiodących, jak i partnerów 
mikroprojektu/wnioskodawców):  



➢ którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie 
odpowiedzialność finansową za realizowany mikroprojekt;  
➢ w imieniu których jednostka nadrzędna będzie wnioskowała o dofinansowanie (wraz z określeniem, 
który podmiot będzie realizował mikroprojekt).  
 
Wykaz kwalifikowalnych wnioskodawców stanowi załącznik nr 1 do Wytycznych.  
Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji 
mających siedzibę poza obszarem działania danego Partnera FM, ale na terenie danego Partnera FM 
prowadzą działalność.  
Instytucje takie mogą być kwalifikowalnymi wnioskodawcami ich wykaz stanowi załącznik nr 2 do 
Wytycznych - nie jest to katalog zamknięty, kwalifikowalność jednostki nieposiadającej osobowości prawnej 
zostanie szczegółowo zbadane podczas sprawdzania warunków kwalifikowalności 
 
Partnerem zagranicznym wnioskodawcy o dofinansowanie mikroprojektu musi być podmiot wymieniony 
na liście kwalifikowalnych wnioskodawców kraju partnerskiego i mający siedzibę:  
- na terytorim RCz: kraj Morawskośląski, Ołomuniecki, Pardubicki, Královéhradecki oraz Liberecki  
Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców stanowi załącznik nr 3 do Wytycznych. 
 
Wykaz kwalifikowalnych czeskich wnioskodawców bez osobowości prawnej stanowi załącznik nr 4 do 
Wytycznych - nie jest to katalog zamknięty, kwalifikowalność jednostki nieposiadającej osobowości prawnej 
zostanie szczegółowo zbadane podczas sprawdzania warunków kwalifikowalności 
 
ZAKRES DOFINANSOWANIA W OP 4 
Wartość wsparcia:  
Poniżej wymienione wartości - minimalna i maksymalna - dotyczą dofinansowania dla poszczególnych 
mikroprojektów, które mogą być finansowane w ramach OP 4:  
 
➢ wartość minimalna:  
 
- mikroprojekt bez partnera wiodącego 2 000 EUR  

- mikroprojekt z parterem wiodącym 2 000 EUR na każdego partnera  
 
➢ wartość maksymalna:  
- mikroprojekt bez partnera wiodącego 20 000 EUR  

- mikroprojekt z parterem wiodącym 20 000 EUR na każdego partnera, względnie na część narodową. 
 
W ramach OP 4 maksymalne dofinansowanie z EFRR na mikroprojekt bez Partnera Wiodącego (typ B i C) 
wynosi 20 000 EUR, na mikroprojekt z Partnerem Wiodącym (typ A) 40 000 EUR (maks. 20 000 EUR na 
jednego partnera, wzgl. na część narodową).  
 
Całkowite wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć maksymalnie dwukrotność dofinansowania 
(odpowiednio: 40 000 EUR dla mikroprojektów bez Partnera Wiodącego ( typ B i C) lub 80 000 EUR dla 
mikroprojektów z Partnerem Wiodacym (typ A)).  
 
Maksymalna wysokość dofinansowania jest określona dla partnera mikroprojektu, względnie część 
narodową i jest nieprzekraczalna. 
 
W ramach mikroprojektu oprócz działań nieinwestycyjnych („miękkich”) mogą być realizowane 
przedsięwzięcia inwestycyjne towarzyszące tym działaniom. Muszą one mieć charakter uzupełniający i być 
niezbędne do realizacji celów mikroprojektu. 
 
Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 30 kwietnia 2020 roku. 
 



Link: http://euroregion-glacensis.ng.pl/artykul/141/8-nabor-do-funduszu-mikroprojektow 
 
2. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – proszę o przekazanie organizacjom pozarządowym 
 
Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2020 
Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i 
rozwiązywanie problemu bezdomności. 
W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły wraz z celami szczegółowymi: 
 
MODUŁ I: PROFILAKTYKA 
Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych; 
MODUŁ II: AKTYWIZACJA 
Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych; 
MODUŁ III: INFRASTRUKTURA 
Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób 
bezdomnych do obowiązujących standardów. 
MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ 
Cel : Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym. 
 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?  
To przede wszystkim organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz podmioty prowadzące 
działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. 
 
Terminy:  
Tylko do 11 lutego 2020 r. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące 
działalność statutową w zakresie pomocy społecznej mogą składać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu oferty konkursowe w ramach 
programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2020. 
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 8 kwietnia 2020 r.  
 
Link: https://www.gov.pl/web/rodzina/pokonac-bezdomnosc--edycja-2020-czas-start 
 
3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 
Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020 
 

20.01.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach 
Programu Od zależności ku samodzielności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe 
projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Dotację można uzyskać na realizację 
działań w ramach następujących Modułów: 
  
MODUŁ I          WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 
MODUŁ II         SAMOPOMOC 
MODUŁ III       UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI 
NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA 
MODUŁ IV       INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ 
 
W 2020 roku na realizację programu Od zależności ku samodzielności Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.  
 
Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 
dnia 11 lutego 2020 r. 



 
Link: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2020 
 
4. Wi-Fi dla bibliotek w ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego” 
Biblioteka Narodowa zachęca wszystkie gminy i biblioteki publiczne do udziału w konkursie „Publiczny 
internet dla każdego”. Celem projektu, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jest 
zapewnienie w miejscach publicznych – w tym w bibliotekach – bezpłatnego dostępu do szybkiego 
internetu. 
W ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego” wsparcie udzielane jest na: 

• instalację całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi; 
• modernizację istniejącej publicznej sieci Wi-Fi; 
• rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi. 

Zadania te mogą zostać wdrożone na terenie bibliotek publicznych. 
 
Terminy i sposób składania: 
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 czerwca 2020 roku. Szczegółowe informacje, w tym 
regulamin, wzór wniosku o dofinansowanie i inne dokumenty do pobrania, dostępne są na stronie 
internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-
os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-
internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-publiczny-internet-dla-kazdego). 
 
Formy dofinansowania: 
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: dla 
regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kwoty dofinansowania, natomiast dla regionów lepiej 
rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kwoty dofinansowania Projektu. Współfinansowanie krajowe z 
budżetu państwa wynosi 20 % dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) oraz 15 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych.    
Maksymalna kwota dofinansowania: 64 368,00 PLN. 
Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące. 
 
Dla kogo? 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: gminy w rozumieniu ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506), wpisane do rejestru jednostek 
samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 
2018 r. poz. 1954). 
Link: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-
w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-
popc-1-1-publiczny-internet-dla-kazdego 
https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3860-wi-fi-dla-bibliotek-w-ramach-konkursu-publiczny-internet-dla-
kazdego.html 
 
5. Rusza V edycja dolnośląskiego budżetu obywatelskiego 
Przed nami V edycja dolnośląskiego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Podobnie jak w 
ubiegłym roku w tegorocznej edycji realizowane będą projekty z siedmiu obszarów tematycznych: sportowe, 
turystyczne, kulturalne, wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów oraz rozwój rzemiosła. Szczegóły programu 
przedstawili dziś podczas konferencji prasowej marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Marcin 
Krzyżanowski. 
Kwota przeznaczona w tym roku na Dolnośląski Budżet Obywatelski wynosi 1,35 mln złotych. Nowością jest 
wydłużony czas na zgłaszanie projektów, teraz chętni mają na to aż miesiąc. 



Tak jak do tej pory Dolny Śląsk został podzielony na 5 subregionów: jeleniogórski, legnicki, wałbrzyski, 
wrocławski oraz miasto Wrocław, a każdy z nich będzie dysponować identyczną pulą 270 tysięcy złotych. 
Wnioski będzie można składać od połowy lutego do połowy marca. 
 
Następnie organizator daje sobie czas na przyjmowanie ewentualnych odwołań, a między 5 a 20 maja 
odbędzie się głosowanie nad projektami, które przeszły weryfikację formalną. Rozstrzygnięcie głosowania 
planowane pod koniec maja. 
 
Warunki formalne składania wniosków: 

• projekt powinien dotyczyć zadań własnych i kompetencji województwa; 
• projekt nie może mieć charakteru inwestycyjnego lub infrastrukturalnego; 
• projekt powinien być zrealizowany do końca 2020 roku; 
• projekt może być zgłoszony przez pełnoletnich mieszkańców województwa dolnośląskiego; 
• projekty składa się na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej 

www.aktywny.dolnyslask.pl; 
• do złożenia projektu potrzebna jest lista poparcia podpisana przez przynajmniej 50 pełnoletnich 

osób. 
• Warunki głosowania: 
• głosowanie będzie odbywać się przez stronę www.aktywny.dolnyslask.pl w dedykowanej zakładce, 

uruchomionej po weryfikacji wniosków; 
• głosować mogą osoby, mieszkańcy województwa dolnośląskiego, które w dniu głosowania 

ukończyły 16 rok życia; 
• każdy głos zostanie potwierdzony wysłaniem wiadomości sms do głosującego (wiadomość ta jest 

dla głosującego bezpłatna); 

- W drugim etapie zwycięskie pomysły z I etapu zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym 
jako zadania publiczne. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nastąpi między 2 a 22 czerwca, a bezpośrednio 
potem nastąpi weryfikacja ofert i rozstrzygnięcie konkursu które zaplanowano na 5 lipca. Do końca roku 
będzie czas na zrealizowanie dofinansowanego zadania – informuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. 
Zeszłoroczna edycja programu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Projektów, na które można było oddać 
swoje głosy było 162, a w samym głosowaniu oddano prawie 45 tysięcy głosów. W efekcie dofinansowano 
74 zadania na łączną kwotę 1,33 mln złotych. 
Link: https://aktywny.dolnyslask.pl/index.php/startujemy-z-v-edycja-dolnoslaskiego-budzetu-
obywatelskiego-aktywny-dolny-slask/ 
 
 
6. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 
zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 roku 
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych województwa 
dolnośląskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji. 
 
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań: 
Zadanie I: FESTIWALE SZTUKI 
Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze, polegające na organizowaniu festiwali i 
przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych mających szczególne znaczenie dla kultury 
Dolnego Śląska. 
Zadanie II: EDUKACJA KULTURALNA DZIECI I MŁODZIEŻY 
Przedsięwzięcia polegające na organizowaniu lub uczestniczeniu dzieci i młodzieży w festiwalach, 
przeglądach twórczości artystycznej, wystawach, warsztatach i innych wydarzeniach mogących mieć istotne 
znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży. 
Zadanie III: DZIEDZICTWO KULTUROWE 



Inicjatywy służące popularyzacji i ochronie elementów kultury regionalnej, folkloru i dziedzictwa 
kulturowego społeczności lokalnych Dolnego Śląska w formie przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, 
konferencji, działań edukacyjnych służących idei kontynuacji wartości tworzących poczucie tożsamości 
kulturowej. 
Zadanie IV: INICJATYWA ARTYSTYCZNA 
Przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ 
na promocję kultury Dolnego Śląska zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Zadanie V: PUBLIKACJE I WYDAWNICTWA 
Wspieranie niskonakładowych publikacji, niekomercyjnych wydawnictw, nagrań fonograficznych i 
audiowizualnych mających szczególne znaczenie dla kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Dolnego 
Śląska. 
Termin realizacji zadania objętego konkursem od 20 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
 
Terminy i sposób składania: 
Oferta powinna zostać złożona: 
a) na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do 
spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, 
b) w formie papierowej – w jednym egzemplarzu, w języku polskim, w sposób umożliwiający dopięcie jej 
jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów, 
 
Oferty należy składać do 12 lutego 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Ogólna (parter) 
ul. Walońska 3, 50-413 Wrocław 
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 
 
Formy finansowania: 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2020 roku na realizację zadań wynosi 600 000,00 zł 
(słownie: sześćset tysięcy złotych). 
 
W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego. 
Wymagane jest wykazanie w kosztorysie oferty wkładu własnego finansowego oferenta w wysokości co 
najmniej 1 % finansowej wartości projektu, rozumianego jako własne środki finansowe oferenta oraz/lub 
środki finansowe z innych źródeł. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie stanowią środków 
finansowych z innych źródeł, są odrębną pozycją w źródłach finansowania kosztów realizacji zadania. 
 
Dla kogo? 
Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które 
prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadań objętych konkursem. 
Link: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,52797,idmp,127,r,r 
 
7. Lato w teatrze 2020 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza nabór wniosków do programu Lato w teatrze 
2020, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Terminy i sposób składania: 
Wnioski do programu można składać do 14 lutego 2020 roku wyłącznie przez system WITKAC. Lista 
wybranych przez Komisję Ekspertów projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie ogłoszona 
najpóźniej 17 kwietnia 2020 roku na stronach www.latowteatrze.pl oraz www.instytut-teatralny.pl. 
 
Formy dofinansowania: 
Kwota przeznaczona na dotacje: 
Pula środków ogółem: 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł) 
 Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 do 40 000,00 zł 



% Wymagany całkowity wkład własny: 10 % 
      w tym finansowy : 10 % 
W programie można ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów, które wynosi maksymalnie 40 
000 złotych. Beneficjenci, którzy od 2014 roku co najmniej trzykrotnie realizowali projekt w ramach 
programu, składają wniosek we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która nie ma 
doświadczenia w pozyskiwaniu grantów i dotychczas nie brała udziału w programie Lato w teatrze. 
 
Beneficjenci: 
Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz 
organizacji pozarządowych - ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chcą zorganizować 
dwutygodniowe warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży zakończone pokazem.  
Link: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=12149 
http://latowteatrze.pl/konkurs_grantowy,zloz_wniosek.html 
 
 
NIERUCHOMOŚCI I ARCHITEKTURA 
1. Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Programu Kultura – zgłoszenia do 28 stycznia 2020 r. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu Kultura Mechanizmu Finansowego 
EOG na lata 2014 - 2021 zaprasza na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się 6 i 7 
lutego 2020 r. w Warszawie. 
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie do dnia 28 stycznia 2020 r. 
wypełnionego i podpisanego skanu formularza zgłoszeniowego na adres eog2016@mkidn.gov.pl 
Dla każdego działania należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy: 
Działanie I – formularz zgłoszeniowy - szkolenie 6 lutego 2020 r. Kwalifikujących się wnioskodawcy: 

• publiczne instytucje kultury 
• archiwa państwowe 
• publiczne szkoły i uczelnie artystyczne 
• kościoły i związki wyznaniowe 
• organizacje pozarządowe z sektora kultury 
• jednostki samorządu terytorialnego 
• podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii 

Działanie II – formularz zgłoszeniowy - szkolenie 7 lutego 2020 r. Kwalifikujących się wnioskodawcy: 
• publiczne instytucje kultury 
• archiwa państwowe 
• szkoły i uczelnie artystyczne 
• kościoły i związki wyznaniowe 
• organizacje pozarządowe z sektora kultury 
• jednostki samorządu terytorialnego, 
• publiczne i prywatne podmioty komercyjne sektora kultury i sektora kreatywnego 

Szczegółowe informacje nt. szkolenia znajdują się w Regulaminie szkolenia. 
W przypadku pytań dotyczących konferencji i szkolenia, prosimy o kontakt pod (22) 69 25 507, (22) 69 25 
410 lub mailowo na adres: eog2016@mkidn.gov.pl 
WAŻNE INFORMACJE: Liczba miejsc ograniczona! Udział w wydarzeniu wymaga potwierdzenia uczestnictwa 
z strony organizatora. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkoleń zapewniamy bezpłatne materiały. Koszty podróży i 
zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca. 
Link: https://www.gov.pl/web/kultura/szkolenia-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-kultura--
zgloszenia-do-28-stycznia-2020-r 
 
 


