
Konkursy KULTURA, TURYSTYKA i SPORT na 2020 rok: 
 

Dnia 3 grudnia br. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwały o ogłoszeniu konkursów na 
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w obszarach kultury, turystyki i sportu na 
łączną kwotę 5 550 000 zł. 

W najbliższych dniach będą ogłoszone konkursy w zakresie: 

 

KULTURA 

500 000 zł  
wzrost wysokości środków o 78% 

w stosunku do roku 2019 (budżet: 280 tys. zł)  

oraz o 150% w stosunku do roku 2018 (budżet: 200 tys.) 

 

TURYSTYKA 

500 000 zł 
wzrost środków o 56 %  

z 320 000 zł w 2019 r. 

 

SPORT 

4 550 000 zł 
5 konkursów łącznie 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 

„ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ INTERDYSCYPLINARNĄ NA RZECZ 
RÓŻNYCH ŚRODOWISK SPORTOWYCH” 

kwota - 2 000 000 zł 

 

 „WIODĄCE KLUBY SPORTOWE SZKOLĄCE W DYSCYPLINACH OBJĘTYCH SYSTEMEM SPORTU 
MŁODZIEŻOWEGO” 

kwota - 1 250 000 zł 

 

„WSPIERANIE NAJWYŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH  
I SPORTACH MOTOROWYCH” 

kwota - 500 000 zł 

 
Konkurs na wsparcie zadań realizowanych w ramach projektów, programów  

i funduszy centralnych  pn.: „FUNDUSZE CENTRALNE” 
kwota - 300 000 zł 

 

NOWOŚĆ ! 
 „MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY” 

kwota - 500 000 zł 

 
 



 

KULTURA 
 

1) realizowanie inicjatyw mających na celu rozwijanie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży 

z województwa opolskiego,  

2) promocja twórców związanych z województwem opolskim, realizujących projekty artystyczne na 

rzecz mieszkańców Opolszczyzny,  

3) „Kultura dla rodziny”: organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, 

warsztatów, wystaw artystycznych i innych imprez, o zasięgu co najmniej regionalnym, 

sprzyjających rozwojowi integracji społecznej,  

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

5) promocja i wspieranie rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych,  

6) wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów,  

7) wspieranie udziału w imprezach kulturalnych i artystycznych.  

Na realizację zadania publicznego przeznacza się kwotę do 500 000 zł. 

Termin naboru ofert do 20.01.2020 r. 

 

TURYSTYKA 
 

1) działalność turystyczno – krajoznawczą w województwie, 
2) rozwój produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej województwa, 
3) promowanie walorów turystycznych regionu, 
4) ratownictwo i ochrona turystów w regionie. 

Na realizację zadań publicznych przeznacza się kwotę do 500 000,00 zł. 

Termin naboru ofert do 20.01.2020 r. 

 
SPORT 
 

I. Konkurs dla ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ PROWADZĄCYCH INTERDYSCYPLINARNĄ DZIAŁALNOŚĆ 
NA RZECZ RÓŻNYCH ŚRODOWISK SPORTOWYCH. 

1) wspieranie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej w Systemie Sportu 
Młodzieżowego, 

2) wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich, 
3) wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie 

opolskim, 
4) wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, 
5) upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych. 

Na realizację zadania publicznego przeznacza się kwotę do  2 000 000,00 zł. 

Termin naboru ofert do 3.01.2020 r. 

 
II. Konkurs na działalność statutową upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży pn. 

MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY. 
- upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych. 
Na realizację zadania publicznego przeznacza się kwotę do 500 000,00 zł. 

Wysokość finansowania/dofinansowania wnioskowanego zadania publicznego nie może przekroczyć 
kwoty 10 000,00 zł. 

Termin naboru ofert – luty/marzec 2020 r. 



 
 

III. Konkurs dla WIODĄCYCH KLUBÓW SPORTOWYCH, SZKOLĄCYCH W RAMACH DYSCYPLIN UJĘTYCH 
W SYSTEMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO ORAZ NA NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWE. 

1) wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich, 
2) wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie 

opolskim, 
3) wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, 
4) upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych. 

Na realizację zadania publicznego przeznacza się kwotę do 1 250 000,00 zł. 

Termin naboru ofert do 20.01.2020 r. 

 

 
IV. Konkurs na WSPIERANIE NAJWYŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH I 

SPORTACH MOTOROWYCH. 
1) wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie 

opolskim, 
2) wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, 

Na realizację zadania publicznego przeznacza się kwotę do 500 000,00 zł. 

Termin naboru ofert : do 27.01.2020 r. 

 
V. Konkurs na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z udziałem projektów, programów i 

funduszy centralnych pn. FUNDUSZE CENTRALNE. 
1) wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich, 
2) wspieranie udziału w zawodach sportowych oraz organizacji zawodów sportowych w województwie 

opolskim, 
3) wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, 
4) upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych. 

Na realizację zadań publicznych przeznacza się kwotę do 300 000,00 zł. 

Termin naboru ofert – luty/marzec 2020 r. 

 
 

Dbamy o środowisko !!! nowa polityka Urzędu !!! 

 
Po raz pierwszy w ogłoszeniach konkursowych znalazły się zapisy, uniemożliwiające pokrycie kosztów 
nabycia produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych – zwłaszcza  plastiku  
 


