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Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów
wiejskich w roku 2012
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie określonej w „Programie
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012”.
Tytuł zadania publicznego „Szkolenia i warsztaty z zakresu podnoszenia jakości usług w obiektach
turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zachowania dziedzictwa
kulturowego wielkopolskiej wsi”.
Szkolenia obejmują m.in. tematykę:
•· architektury wnętrz i krajobrazu, pod kątem zachowania wiejskiego charakteru obiektu,
•· elementy małej architektury i ich adaptacja w celu wzbogacenia atrakcyjności miejsca,
•· pielęgnacji folkloru, poprzez zachowanie jego elementów w architekturze i otoczeniu,
•· rozpowszechnienia w obiektach turystyki wiejskiej edukacji regionalnej, etnograficznej
przy wykorzystaniu specyfiki otoczenia,
•· urozmaicenia oferty turystycznej poprzez: opracowanie i naukę przygotowywania potraw
regionalnych i tradycyjnych specyficznych dla danego gospodarstwa agroturystycznego
a także naukę tańca lub rękodzieła charakterystycznego dla danego regionu.
Termin składania wniosków: oferty należy składać do 9 marca 2012 r
Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.bip.umww.pl/portal?id=1521701
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje w formie wspierania zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w roku
2012
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadań
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej w zakresie wsparcia poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
Opis zadania: Rodzaje zadań wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich
realizacje:
– usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
Tytuł i opis zadania: Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy, dodatkowo
dopuszcza się możliwość konsultacji indywidualnych i informacji zawodowej
Rodzaj zadań:
Zadanie 1.Cykl warsztatów aktywizujących, przygotowujących do skutecznego poruszania się po
rynku pracy osoby niedosłyszące i niesłyszące z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
Zadanie 2. Cykl warsztatów przygotowujących do skutecznego poruszania się po rynku pracy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Termin składania wniosków: oferty należy składać do 9 marca 2012 r
Dodatkowe informacje na stronie www.bip.umww.pl/portal?id=1521311
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2012
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do realizacji poniższych zadań
publicznych Województwa Wielkopolskiego w zakresie pomocy społecznej wpisujących się w
priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania
różnic między subregionami województwa wielkopolskiego: pilskim, leszczyńskim, konińskim,
kaliskim, poznańskim, miastem Poznań.
Tytuł zadania:
A. w obszarze działań na rzecz rodziny:
1. Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin.
2. Utworzenie, aktualizowanie i upowszechnianie regionalnej strony internetowej o przeciwdziałaniu
zjawisku przemocy.
3. Opracowanie i upowszechnianie Wielkopolskiego Modelu Wspierania Ofiar Przemocy w Rodzinie.
B. w obszarze działań na rzecz seniorów:
1. Realizacja przedsięwzięć służących aktywizowaniu seniorów i współpracy międzypokoleniowej.
2.Realizacja modelowych rozwiązań na rzecz opieki i wsparcia osób starszych, ich rodzin i opiekunów.
3. Realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość
artystyczną osób starszych.
C. w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych
1.Modelowe działania wspierające osoby z niepełnosprawnością i przewlekle chore, w tym m.in.
służące rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Modelowe działania wspierające opiekunów i rodziny osób z niepełnosprawnością i przewlekle
chorych.
3. Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością.
D. w obszarze działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD).
Termin składania wniosków: oferty należy składać do 9 marca 2012 r
Dodatkowe informacje na stronie www.bip.umww.pl/portal?id=1521886

2.
KONKURS OGŁOSZONY PRZEZ WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w zakresie działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych.

Cel konkursu to psychiczna i fizyczna aktywizacja osób starszych, w szczególności poprzez:

-podejmowanie przedsięwzięć z zakresu animacji czasu wolnego poprzez organizowanie
róŜnych form aktywności ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej,
-pobudzanie inicjatywy do wzajemnej pomocy (wychodzącej poza grono rodziny),
-umoŜliwianie rozwijania nowych zainteresowań.
Termin składania wniosków rozpoczyna się dnia 27 lutego 2012 r., upływa z dniem 19 marca
2012 r. Dodatkowe informacje znaleźć moŜna na stronie:
http://www.poznan.uw.gov.pl/web/guest/konkursy_dla_org_pozarzadowych

3.
NABORY WNIOSKÓW W PROGRAMACH MINISTRA KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
Do 31 marca trwają drugie nabory wniosków w programach ogłoszonych przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioski moŜna składać w ramach następujących
programów:
1. Wydarzenie artystyczne (priorytety: Muzyka, Teatr i Taniec, Sztuki Wizualne, Film,
Promocja kultury polskiej za granicą).
Celem Programu jest promocja, wspieranie i popularyzacja najwartościowszych zjawisk z
obszaru muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych, jak równieŜ promocja
polskiej kultury za granicą.
2. Promocja literatury i czytelnictwa (priorytety: Literatura, Promocja czytelnictwa,
Czasopisma).
Celem Programu „Promocja literatury i czytelnictwa” jest rozwój i promocja literatury,
czytelnictwa oraz wspieranie wydawania i popularyzacji wartościowych czasopism
kulturalnych.
3. Program dziedzictwo kulturowe - Priorytet I Ochrona zabytków
Celem Priorytetu jest :
-ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego,
-konserwacja i rewaloryzacja zabytków,
-udostępnianie zabytków na cele publiczne.
W ramach priorytetu moŜna ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
-prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania,
-prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złoŜenia
wniosku.
4. Program dziedzictwo kulturowe - Priorytet II Wspieranie działań muzealnych
Celem Priorytetu jest ochrona, zachowanie, prezentacja i popularyzacja materialnego
dziedzictwa kulturowego. Kwalifikujące się zadania:

-organizacja czasowych wystaw muzealnych i publikacja towarzyszących im katalogów,
-modernizacja stałych wystaw muzealnych,
-publikacja katalogów do wystaw muzealnych,
-konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów,
ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów Ŝycia społecznego,
-zakup wyposaŜenia pracowni konserwatorskich.
5. Program dziedzictwo kulturowe - Priorytet III Kultura ludowa
Celem Priorytetu jest wzmacnianie poczucia toŜsamości regionalnej, zachowanie i przekaz
wartościowych elementów kultury ludowej oraz promowanie działań artystycznych będących
twórczym upowszechnianiem elementów sztuki regionalnej.
Kwalifikujące się zadania:
-zadań edukacyjnych, w tym warsztatów, kursów i szkoleń dotyczących zagadnień kultury
regionalnej,
-zadań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w twórczych działaniach
nawiązujących do miejscowych tradycji,
-publikacji ksiąŜkowych z zakresu kultury ludowej,
-zadań dotyczących dokumentacji, archiwizacji, udostępniania i ochrony unikalnych zjawisk
kultury ludowej w tym sztuki i rękodzieła ludowego, gwary, muzyki, tańca, śpiewu,
obrzędowości,
-zadań popularyzujących unikalne i Ŝywe elementy kultury ludowej, w tym konkursy,
przeglądy, festiwale sztuki i rękodzieła ludowego,
-zadań dotyczących ochrony architektury regionalnej,
-zadań o charakterze artystycznym inspirowanych sztuką i twórczością ludową,
-zakupu obiektów oraz kolekcji dzieł sztuki ludowej w celu ich publicznego udostępniania,
-projektów badawczych i popularyzatorskich z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i
etnografii.
6. Promesa ministra kultury i dziedzictwa narodowego
Celem Programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na
rzecz rozwoju kultury poprzez dofinansowanie wkładu własnego do wybranych zadań
realizowanych ze środków europejskich. W ramach programu moŜna ubiegać się o promesę
ministra na dofinansowanie wkładu własnego, dla zadań niekomercyjnych, które spełniają
następujące warunki
- ubiegają się o dofinansowania w ramach następujących programów europejskich (m.in.
PROW 2007-2013),
- są w całości zgodne z wymogami programów europejskich, o których mowa w ust. 1,
- nie zawarto jeszcze wiąŜącej umowy na dofinansowanie w ramach jednego z programów
europejskich, o których mowa w ust. 1.,
- zakres dotyczy następujących działań: ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,
budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury szkół i
uczelni artystycznych, realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych, rozwoju
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury, rozwoju zasobów ludzkich
oraz podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
Udział procentowy promesy we wkładzie własnym zadania nie moŜe przekroczyć 75%.

Więcej informacji o programach na stronie http://www.mkidn.gov.pl/pages/stronaglowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2012.php

