
Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu 

Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 r. 

– Ośrodki Czasowego Pobytu

2.000.000 zł

23 grudnia 2021 r.

Nabór ofert do 14 

stycznia 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków PFRON z 

zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w 2022 r.

Kwota wskazana 

zostanie po otrzymaniu 

środków 

algorytmowych PFRON 

oraz podjętej decyzji 

Zarządu

I kw. / II kw. 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu 

Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w latach 

2022-2023 – asystent osoby z niepełnosprawnością

1.600.000 zł

23 grudnia 2021 r.

Nabór ofert do 14 

stycznia 2022 r.

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku

Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy

Wydział Rozwoju 

Społeczeństwa 

Obywatelskiego                    

Dział Wsparcia Osób z 

Niepełnosprawnościami



Wydział Rozwoju 

Społeczeństwa 

Obywatelskiego, Dział 

Współpracy z 

Organizacjami 

Pozarządowymi

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego - aktywizacja seniorów i 

działania międzypokoleniowe w 2022 r.
365.000 zł I kw. 2022 r.

Razem Departament 4 145 000 zł

 

Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Wydział Sportu  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 

w 2022 r. obejmujący zadania:

- upowszechnianie sportu w środowisku akademickim, wiejskim i osób z 

niepełnosprawnościami, 

- sport szkolny, 

- zajęcia pływackie dla dzieci

- popularyzacja różnych dyscyplin sportu 

2.150.000 zł Grudzień 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 

fizycznej w 2022 r. (poprawa bazy sportowej) 
400.000 zł Grudzień 2021 r.

Wydział Edukacji i Nauki

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku szkolnym 2022/2023 zadania 

publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień pn. XXII 

Konkurs Stypendialny Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”

180.000 zł

Departament Sportu i Infrastruktury Sportowej

marzec/kwiecień 

2022 r.



Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 

fizycznej w 2022 r. (poprawa bazy sportowej) 
100.000 zł Czerwiec 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 

w 2022 r. (wsparcie organizacji imprez sportowych)  
400.000 zł Styczeń - Luty 2022 

Razem Departament 3 050 000 zł

Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Wydział Turystyki
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki                

w 2022 r.
450.000 zł 20 grudnia 2021 r.

Razem Departament 450 000 zł

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Wydział Obszarów 

Wiejskich 
„Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi w 2022 roku” 200.000 zł styczeń/luty 2022 r.

Razem Departament 200 000 zł

Departament Kultury i Turystyki

rodzaje zadań, terminy ogłaszania kolejnych konkursów oraz przeznaczone na nie kwoty mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną w kraju

Wydział Sportu



Departament Gospodarki

Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Wydział Rozwoju 

Gospodarczego

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności 

wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości z 

dziedziny efektywności energetycznej regionu. Konkurs edukacyjny z 

zakresu transformacji energetycznej.

100 000 zł marzec 2022 r.

Razem Departament 100 000 zł

Departament Marszałka

Nazwa Wydziału Nazwa Konkursu
Kwota przeznaczona 

na konkurs w zł

Termin ogłoszenia 

konkursu

Wydział Komunikacji 

Społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz 

młodzieży w 2022 r.
200 000 zł I kwartał 2022

Wydział Komunikacji 

Społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dolnośląskie Małe 

Granty"
300 000 zł I kwartał 2022

Wydział Bezpieczeństwa

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego 

Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego 

przez organizacje pozarządowe

200.000 zł kwiecień 2022 r.

Razem Departament 700 000 zł



Razem Departament 600 000 zł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego w 2022 r. 
600 000 zł Do 21.01.2022 r. Wydział Kultury


