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Edukacja i młodzież 
 

1. PO KL 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w 

zakresie ICT i znajomości języków obcych 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucja Pośrednicząca) 

� Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozpoczyna nabór wniosków o środki z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.6.2/A/13 Podwyższanie kompetencji osób 

dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.  

Przedmiotem dofinansowania są:  

• szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 
nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach 
umiejętności ICT i znajomości języków obcych 

 
Minimalna wartość projektu: 50.000 zł 

 
TERMIN składania wniosków: od 11 kwietnia 2013 r. do 13 maja 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://www.pokl.dwup.pl/images/stories/POKL/zipy/130325_dk_9.6.2.zip 
 
 

2. PO KL 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Instytucja Pośrednicząca) 

� Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucję Pośredniczącej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłasza konkurs otwarty nr: I/9.5/A/13 na projekty 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne 
na obszarach wiejskich”, obejmujące:   

Projekty skierowane do obszarów wiejskich (w tym miast do 20 tys. mieszkańców) realizujące 
typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2 

Maksymalna wartość projektu: 50.000 zł 

 
TERMIN składania wniosków: od 10 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://efs.dolnyslask.pl/index.php?id=498  
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Osoby niepełnosprawne 
1. Programu wyrównywania różnic między regionami II na 

2013 rok 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
� Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, 

zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji 

zawodowej i społecznej. 

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w 
ramach: 
1. obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt 

rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 

2. obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych 

w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – część 

kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach 

edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i 

komunikowania, 

3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia 

spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla 

osób niepełnosprawnych, 

4. obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania 

pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, 

5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji 

i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty 

dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,  

6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów 

terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego 

wyposażenia), 

7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie 

zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty 

wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

TERMIN składania wniosków: 
a) obszary A, B, C, D, F i G – od 1 lutego do 30 kwietnia 2013 r. 
b) obszar E – od 1 lutego do 15 listopada 2013 r. 

ŹRÓDŁO informacji: 
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/96/1611/Program_wyrownywania_roznic_miedzy_regiona

mi_II__2013.html  
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2. Otwarty konkurs ofert  z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i 

społecznej w 2013 r.  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
� Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 

zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i 

społecznej w 2013 r. 

 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań:  

A. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego 

wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – 

aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby; 

B. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób 

niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w 

proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w 

najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i 

zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z 

osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w 

procesie ich rehabilitacji; 

C. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i 

rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 

dziedzinach; 

D. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw 

zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i 

elektronicznych: 

a. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, 

b. kierowanych do osób niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem 

powiększonym, pismem Braille''a lub publikowanych w tekście łatwym do 

czytania. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań wynosi 900.000 zł. 
 
Minimalny finansowy wkład własny oferenta lub środków z innych źródeł (poza PFRON) wynosi 1% 
całkowitych kosztów zadania. 
 

TERMIN składania wniosków: 25 kwietnia 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=19264&idmp=127&r=r  
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Polityka społeczna 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Urząd Miasta Wałbrzych 

� Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - 

przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2013 r. 

Zadanie Nr 1 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych i pozalekcyjnych zajęć sportowych - 

trener osiedlowy 

 
W ramach zadania mogą być realizowane następujące podzadania: 

1. Realizacja środowiskowych programów dla dzieci i młodzieży. 

2. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży. 

3. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych - animator zajęć sportowo – rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży (zajęcia te nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii 

profilaktycznej, powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego). 

Zadanie Nr 2 
Realizacja usług za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS 

 

Zadanie Nr 3 
Realizacja działań na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 

miasta Wałbrzycha, a w szczególności wspieranie działalności ruchów samopomocowych i środowisk 

trzeźwościowych 

 

Zadanie Nr 4 
Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 

 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań: 

• Zadanie Nr 1 - w 2013 r. - 215.726,00 zł  

• Zadanie Nr 2 - w 2013 r. - 22.000,00 zł  

• Zadanie Nr 3 - w 2013 r. - 32.220,00 zł  

• Zadanie Nr 4 - w 2013 r. - 210.000,00 zł  
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Wkład własny wynosi nie mniej niż 5% całkowitych kosztów realizacji zadania (w przypadku ofert 
powyżej 100.000 zł – min. 2%). 
Do wkładu własnego oferenta wlicza się środki finansowe własne, środki finansowe z innych 
źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego oraz wkład osobowy.  

 
TERMIN składania wniosków:  

• Zadanie Nr 1, 2, 3 - do 25 marca 2013 r. 

• Zadanie Nr 4 - do 22 kwietnia 2013 r. 

ŹRÓDŁO informacji: http://bip.um-
walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=11994&idmp=588&r=r 

 

2. Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności 

(edycja 2013) 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

� Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza podmioty 

uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy 

społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.  

Celem ogólnokrajowym konkursu jest: „zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych 
oraz w ich otoczeniu”. 
 
Cele regionalne konkursu zostały określone przez poszczególne Wydziały Polityki Społeczne. 
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 5.000.000 zł. 
Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł 
Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 300.000 zł 
 
Minimalny wkład własny wynosi 20% wartości całego zadania. 

 
TERMIN składania wniosków: 22 kwietnia 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/860799.html  
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Rozwój demokracji 

1. Szwajcarski Blok Grantowy – nabór wniosków projektów 

„małych”  

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk 

� Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu 
Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza trzeci 
nabór wniosków projektów „małych" do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  

1. Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone 

w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (obowiązuje wydanie 

drugie poprawione), których średnia sum przychodów z działalności w ostatnich dwóch 

okresach obrachunkowych nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych. 

2. Wzory dokumentów aplikacyjnych, aktualnych dla trzeciego naboru, znajdują się w zakładce 

Do pobrania. 

3. Nabór wniosków rozpoczyna się 29 marca 2013 r. 

4. Termin zakończenia naboru upływa 29 maja 2013 r. 

5. Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 5 000 CHF do 40 000 CHF. 

6. Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa. 

7. Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 29 maja 2013 r. do godz. 17.00 

osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego). 

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie 
internetowej www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod 
numerem telefonu +48 22 339 45 45. 
 

TERMIN składania wniosków: od 29 marca 2013 r. do 29 maja 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://www.swissgrant.pl/pl/fundusz-dla-organizacji-
pozarzdowych/aktualnosci/524-ogloszenie-naboru-m3  
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Turystyka, sport i rekreacja 

1. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

turystyki 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
�  Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu turystyki. 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań: 
A. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i promowania walorów turystycznych regionu 

– imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, konferencje, seminaria dotyczące 

rozwoju turystyki i promocji regionu, wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, 

foldery, katalogi, informatory, itp.) oraz promowanie lokalnych produktów i atrakcji 

turystycznych na krajowych lub zagranicznych targa turystycznych 

B. Zadania w zakresie tworzenia jednolitego systemu informacji turystycznej na Dolnym Śląsku z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wyznaczanie nowych i renowacja istniejących 

szlaków turystycznych i tematycznych w województwie dolnośląskim  

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań wynosi 250.000 zł, w tym: 
a) 200.000 zł na realizację zadania A, 

b) 50.000 zł na realizację zadania B 

 
TERMIN składania wniosków: 24 kwietnia 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji:  
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=19221&idmp=127&r=r  

 

2.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu turystyki i krajoznawstwa 

Urząd Miasta Wałbrzych 
� Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2013 roku. 

Zadanie Nr 1 
Organizacja imprez krajoznawczych w tym rajdów, zlotów i wycieczek tematycznych, oraz imprez 

turystyki kwalifikowanej w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

 

Zadanie Nr 2 
Edukacja krajoznawcza oraz organizacja konkursów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży. 
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Zadanie Nr 3 
Podnoszenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez uporządkowanie przestrzeni szlaków i atrakcji 

turystycznych miasta Wałbrzycha t.j. m.in. znakowanie i konserwację szlaków czy zagospodarowanie 

w tablice informacyjne, ławki , stoły itp. 

 

Zadanie Nr 4 
Utworzenie i prowadzenie centralnej kartoteki szlaków turystycznych, tras rowerowych i ścieżek 

spacerowych. 

 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań wynosi 20.000 zł. 
 
Minimalny wkład własny oferenta wynosi 10% całkowitych kosztów zadania. 

 
 
TERMIN składania wniosków: 25 kwietnia 2013 r. 
ŹRÓDŁO informacji: http://bip.um-
walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=12311&idmp=590&r=r  
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Opracowanie: Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Wałbrzychu 
Adres internetowy: www.centrumngo.pl 
 
 
Opracowanie powstało w ramach projektu „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji 
pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim” 
 

PARTNERZY PROJEKTU: 
 

        

  
 
 

         
 
      

             
 
 
 

 
Centrum NGO Wałbrzych 
Plac Magistracki 3 (I piętro) 

58-300 Wałbrzych 
tel./fax (74) 843 47 06 

wałbrzych@centrumngo.pl, www.centrumngo.pl 
 

Fundacja Edukacji Europejskiej 
ul. Dmowskiego 2/4 
58-300 Wałbrzych 
tel/fax. (74) 849 21 33, (74) 664 04 02 
e-mail: office@fee.pl, www.fee.pl 

Bison Consulting S.A. 
ul. Legnicka 46A lok. 12,  
53-674 Wrocław 
tel. (71) 341 82 30, fax (71) 342 00 80 
e-mail: office@bison.com.pl, www.bison.com.pl 

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 
ul. Poznańska 2  
58-330 Jedlina-Zdrój 
tel. (74) 84 55 215 
www.jedlinazdroj.eu 


