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TABELA 2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT  

 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

 
DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 

 

Otwarty 
konkurs ofert 
na realizację  

w formie 
wspierania 

zadań 
publicznych 

Województwa 
Wielkopolskiego 

 w dziedzinie 
edukacji  

w 2019 roku.  
Uchwała Nr 
201/2019  
Zarządu 

Województwa 
Wielkopolskiego 

z dnia  
17 stycznia 
2019 roku. 

1. Wspieranie 
projektów 

edukacyjnych  
z zakresu 

wychowania 
obywatelskiego. 

Festyn z okazji Dnia Dziecka na 
terenie Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej 

Stowarzyszenie 
Aglomeracja Kalisko-

Ostrowska 

20.05.2019 r. - 
28.06.2019 r. 

Zorganizowano w ramach zadania Festyn  
z okazji Dnia Dziecka na terenie Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej (pokaz służb 
mundurowych, konkurs taneczny, 
bezpieczeństwo ruchu drogowego).  

ok. 1000 osób 

1. Wspieranie 
projektów 

edukacyjnych  
z zakresu 

wychowania 
obywatelskiego. 

„IV Forum Szkół Polskich. Polska-
Europa” 

Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk 

31.05.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

Zorganizowano forum szkół polskich, 
Realizacja zadania pozwoliła na aktywizację 
i edukacje młodzieży polskiej  
z różnych krajów, wymianę opinii,  
Zorganizowano wystawę "Poznań  
i Poznaniacy w Europie", koncert 
"Poznańskie brzmienie w Europie".  

ok. 70 osób 

2. Wspieranie 
przedsięwzięć 

mających na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży.  

Smakowanie Wielkopolski Stowarzyszenie 
„Kawęczyńskie Forum 

Rodziców” 

20.05.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

W ramach zadania zorganizowano 
wycieczkę rowerową, spotkanie z lokalnym 
przewodnikiem, spotkanie z regionalistą, 
wyjazd do muzeum regionalnego w Turku, 
wyjazd do Russowa i Gołuchowa, Dobrzycy. 
Przeprowadzono konkurs multimedialny, 
konkurs wiedzy oraz biesiadę kulturową.  

ok. 40 osób 

2. Wspieranie 
przedsięwzięć 

mających na celu 

Szkoła z tradycją Stowarzyszenie 
Przyjaciół II Liceum 

Ogólnokształcącego im. 

20.05.2019 r. - 
19.11.2019 r. 

Integracja społeczności szkolnej, 
poszerzenie wiedzy uczniów na temat życia 
patronek, historii szkoły, aktywizacja 

ok. 600 osób 
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upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży.  

gen. Zamoyskiej  
i H. Modrzejewskiej  

w Poznaniu 

kulturalna i społeczna, konkurs na 
scenariusz spektaklu o patronach II LO,  
realizacja filmu "mały wielki kosmos", 
Festiwal talentów,  cykl 5 spotkań "człowiek 
z pasją", uroczystości jubileuszowe, 
spektakl.  

2. Wspieranie 
przedsięwzięć 

mających na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży.  

„Odkrywamy Wielkopolskę” Stowarzyszenie 
Rodziców Na Rzecz 
Rozwoju Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego  
w Piekarach "Szkoła  

z Przyszłością" 

20.05.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

Zorganizowano konkurs wiedzy  
o Wielkopolsce. Zorganizowano wyjazd 
warsztatowy do Poznania.  

113 osób 

2. Wspieranie 
przedsięwzięć 

mających na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży.  

Łączymy przeszłość  
z teraźniejszością- wokół 

obchodów 100-lecia II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Dąbrówki 

w Gnieźnie 

Stowarzyszenie 
Rodziców, Absolwentów  

i Przyjaciół II LO im. 
Dąbrówki w Gnieźnie 

"RAP" 

03.03.2019 r. - 
28.11.2019 r. 

W ramach zadania zorganizowano "Bieg za 
Dyrektorem Szkoły", "Noc w Liceum", 
nagrano film poświęcony B. Kasprowiczowi. 

50 osób 

2. Wspieranie 
przedsięwzięć 

mających na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży.  

3x Wielkopolska Związek Harcerstwa 
Polskiego - Chorągiew 
Wielkopolska - Hufiec 

Powiatu Kaliskiego 

25.05.2019 r. - 
14.09.2019 r. 

Zorganizowano spływ kajakowy Dolina 
Prosny i biwak w Gołuchowie,  
Wycieczka historyczno-krajoznawcza, 
Projekt przybliżył historię Wielkopolski, 
tradycji, zabytków, kultury i jej znaczenie  
w dziejach Polski. 

120 osób 

2. Wspieranie 
przedsięwzięć 

mających na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży.  

„Calisiada 2019” Stowarzyszenie Stacja 
Inspiracja, Fundacja 

"Inicjatywa dla 
Opatówka" 

03.06.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

W "Calisiadzie" wzięło udział 36 uczniów 
szkół podstawowych i utrwaliło wiedzę na 
temat dziedzictwa przyrodniczego  
i kulturowego Kalisza.  
Zorganizowano mobilną wystawę. 

36 osób 
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2. Wspieranie 
przedsięwzięć 

mających na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

Dawno, dawno temu na wsi Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi 

Lipieńskiej 

20.05.2019 r. - 
01.09.2019 r. 

Zorganizowano festyn, który jest imprezą 
cykliczną. Przeprowadzono warsztaty dla 
dzieci i młodzieży, które nauczyły się 
szacunku do pracy naszych przodków. 
Przeprowadzono konkurs plastyczny. 

ok. 240 osób 

2. Wspieranie 
przedsięwzięć 

mających na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

 

Finał XXIII Konkursu Wiedzy  
o Wielkopolsce 

Stowarzyszenie Gmin  
i Powiatów 

Wielkopolski 
 

20.05.2019 r. - 
31.07.2019 r. 

Zorganizowano konkurs wiedzy  
o Wielkopolsce. Poszerzono wiedzę na 
temat Wielkopolski, jej historii, tradycji, 
kultury, gwary. 

ok. 200 osób 

2. Wspieranie 
przedsięwzięć 

mających na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

 

"Zatrzymać dzieje naszej szkoły 
dla przyszłych pokoleń" 

Stowarzyszenie "Razem 
Dla Sośni" 

21.05.2019 r. - 
17.11.2019 r. 

Cykl spotkań z absolwentami i byłymi 
pracownikami szkoły,  
przygotowanie i zebranie materiałów do 
druku książki.  
Wydanie publikacji opisującej dzieje szkoły, 
Podsumowanie projektu. 

ok. 300 osób 

3. Wspieranie 
realizacji projektów 

edukacyjnych  
z zakresu kultury 
języka, ortografii 

polskiej i literatury. 

Konkurs w Dziedzinie Języka 
Polskiego i Literatury dla Uczniów 
Szkół Podstawowych "Złota Żaba" 
- pierwszy etap konkursu w roku 

szkolnym 2019/20 

Fundacja Edukacji 
Społecznej EKOS 

03.06.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

Został przeprowadzony konkurs  
w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury 
dla Uczniów Szkół Podstawowych "Złota 
Żaba" - pierwszy etap konkursu w roku 
szkolnym 2019/2020.  

ok. 3000 osób 

3. Wspieranie 
realizacji projektów 

edukacyjnych  
z zakresu kultury 
języka, ortografii 

polskiej i literatury. 

Turniej polonistyczny o pióro 
gżegżółki 

Fundacja Rodziny Duda 
im. Maksymiliana Duda 

09.09.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

Zorganizowano turniej polonistyczny, 
warsztaty "fascynująca polszczyzna (…), 
wzrost świadomości jak ważna jest 
poprawność językowa i bogactwo 
polszczyzny, kreatywne myślenie i działanie. 

40 osób 
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3. Wspieranie 
realizacji projektów 

edukacyjnych  
z zakresu kultury 
języka, ortografii 

polskiej i literatury. 

Historia skryta w imionach – 
najpopularniejsze imiona  

w dziejach II LO 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół II Liceum 

Ogólnokształcącego im. 
gen. Zamoyskiej  

i H. Modrzejewskiej  
w Poznaniu 

28.05.2019 r. - 
20.09.2019 r. 

Przekazano uczniom wiedzy na temat 
etymologii imion, znaczenia imion, 
przeprowadzono warsztaty na temat 
onomastyki i metod badań,  
warsztaty na temat antroponimów, 
dokonano analizy imion absolwentów II LO, 
zaprezentowano wyniki badań, opracowano 
publikacje. 

ok. 200 osób 

3. Wspieranie 
realizacji projektów 

edukacyjnych  
z zakresu kultury 
języka, ortografii 

polskiej i literatury. 

XXIII Lednicka Wiosna Poetycka Stowarzyszenie 
Przyjaciół XX Liceum  

w Poznaniu 

20.05.2019 r. - 
31.07.2019 r. 

W ramach projektu odbyło się wydarzenie 
literackie. Zorganizowano i przeprowadzono 
działania edukacyjne w zakresie 
promowania kultury języka, ortografii 
polskiej i literatury. Wyłoniono młodzież 
szkolną uzdolnioną literacko. 

ok. 200 osób 

3. Wspieranie 
realizacji projektów 

edukacyjnych  
z zakresu kultury 
języka, ortografii 

polskiej i literatury. 

"Sentymentalna podróż z Wandą 
Chotomską" projekt edukacyjny 

dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych Gniezna i powiatu 

gnieźnieńskiego 

Stowarzyszenie 
Centrum 

Rehabilitacyjno-
Kulturalne PROMYK 

09.09.2019 r. - 
24.11.2019 r. 

Projekt obejmował warsztaty artystyczne 
(wykonanie kukiełki Jacka i Agatki), 
warsztaty literackie, warsztaty aktorskie, 
uczniowie dostrzegli atrakcyjność  
i ponadczasowość tekstów pisarki, 
uczniowie poznali historię czasopism dla 
dzieci.  

ok. 330 osób 

4. Wspieranie działań 
z zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym,  

z uwzględnieniem 
roli lidera grupy. 

Liderzy do mety Fundacja Rodziny Duda 
im. Maksymiliana Duda 

09.09.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

Zorganizowano 4 warsztaty (32 godziny) 
z tworzenia projektu, wystąpień 
publicznych, budowania zespołu i planu 
komunikacji, dla 20 osób, 4 projekty,  
forum liderów, uczestnicy nabyli 
umiejętności liderskie niezbędne do 
realizacji inicjatyw na rzecz lokalnej 
społeczności.  

20 osób 

4. Wspieranie działań 
z zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym,  

Harcerska Szkoła Liderów Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej - Okręg 

Wielkopolski 

24.05.2019 r. - 
30.09.2019 r. 

W ramach zadania przeszkolono 120 osób: 
szkolenia mentorów, liderów jednostek 
męskich, liderów jednostek żeńskich,  
W ramach projektu zrealizowany został zlot 
harcerek i harcerzy,  
Podniesiono kompetencje społeczne  
i obywatelskie.  

120 osób 
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z uwzględnieniem 
roli lidera grupy. 

4. Wspieranie działań 
z zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym,  

z uwzględnieniem 
roli lidera grupy. 

Bądź aktywny –  kreowanie 
aktywnych postaw społecznych 

wśród stypendystów 
Stowarzyszenia Oświatowego  

im. Dezyderego Chłapowskiego 

Stowarzyszenie 
Oświatowe im. D. 

Chłapowskiego 

20.05.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

Opracowano dokument pt. Strategia 
budowania marki Stowarzyszenia (...).  
W ramach zadania przeprowadzono XVIII 
edycje konkursu gen. D. Chłapowskiego –  
życie i dzieło.  
Zorganizowano warsztaty oraz  debatę 
oksfordzką.  
Odbył się rajd rowerowy "Śladami rodziny 
Chłapowskich". 
Zorganizowano piknik.  

ok. 60 osób  

4. Wspieranie działań 
z zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym,  

z uwzględnieniem 
roli lidera grupy. 

"Uczę się pomagać- aktywna 
wolontariuszka" II edycja 

Stowarzyszenie  
OD NOWA 

20.05.2019 r. - 
29.11.2019 r. 

W ramach projektu zorganizowano 
szkolenia z zakresu udzielania pomocy 
wolontariackiej, spotkanie integracyjne, 
wycieczka do Poznania, spotkanie 
andrzejkowe.  
Rezultatem było rozpowszechnienie idei 
wolontariatu wśród podopiecznych MOW, 
ale również promowano wolontariat na 
rzecz osób niepełnosprawnych.  

40 osób 

4. Wspieranie działań 
z zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym,  

z uwzględnieniem 
roli lidera grupy. 

XD – szyfranci wczoraj i dziś Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Zalasewa 

20.05.2019 r. - 
11.10.2019 r. 

Zorganizowano wewnątrzszkolne oraz 
międzyszkolne zawody: konkurs "Mistrz 
Rachunków",  
Zorganizowano wewnątrzszkolne oraz 
międzyszkolne zawody "Drużynowy turniej 
Super Farmer",  
Finał zabawy międzyszkolnej "Tajna 
Depesza z Ratusza",  
Wyjazd do "Muzeum Enigmy".  

ok. 500 osób 

4. Wspieranie działań 
z zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym,  

Razem po wiedzę – to nasze 
lepsze jutro 

Fundacja Inwalidów  
i Osób 

Niepełnosprawnych 
"Miłosierdzie" 

20.05.2019r. - 
30.11.2019 r. 

Zrealizowano warsztaty dla 60 dzieci  
z Kalisza z tematyki "Co to jest 
niepełnosprawność?" 
Zorganizowano warsztaty dla 60 starszych 
dzieci w zakresie kreowania postaw, 
Zrealizowano festyn rodzinny, Zrealizowano 

ok. 120 osób 
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z uwzględnieniem 
roli lidera grupy. 

spotkanie dyskusyjne. 
Opracowano dokument "Savoir-vivre" 
wobec osób z niepełnosprawnością. 

4. Wspieranie działań 
z zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym,  

z uwzględnieniem 
roli lidera grupy. 

"Jak biedzie zaradzić? - cykl 
działań edukacji obywatelskiej dla 
dziecięcych liderów społecznych" 

"Akademia Wyobraźni" 
– program Działań 

Teatralnych 

20.05.2019 r. - 
29.11.2019 r. 

W ramach projektu zorganizowano spektakl 
prezentowany w 8 różnych szkołach, 
zorganizowano warsztaty, opracowano 
publikację. 

Ok. 300-400 
osób 

5. Wspieranie 
inicjatyw 

promujących 
szkolnictwo 
zawodowe. 

Plenerowy koncert symfoniczny 
uczniów Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II st. im. Henryka 
Melcera w Kaliszu w ramach 

obchodów jubileuszu stulecia 
szkoły 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II stopnia 
w Kaliszu Tryton 

20.05.2019 r. - 
31.10.2019 r. 

Zorganizowano koncert w Sali koncertowej 
PSM,rozwój umiejętności muzycznych 
młodzieży. 

ok. 90 osób 

6. Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem 
talentów, pasji dzieci 

i młodzieży na 
terenach 
wiejskich. 

"Kreatywność artystyczna dzieci 
drogą do sukcesu" 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział 

Powiatowy w Koninie 

03.06.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

Przeprowadzono 80 godzin zajęć 
warsztatowych, przygotowano produkty 
artystyczne na prezentację podczas 
uroczystości gminnych, wystawa plastyczna,  
opracowano zbiór wierszy autorstwa dzieci. 

150 osób 

6. Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem 
talentów, pasji dzieci 

i młodzieży na 
terenach 
wiejskich. 

Centrum Kreatywności "Cuda, 
wianki…" 

Stowarzyszenie 
„Koniczynka” we 
Władysławowie 

20.05.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

Zorganizowano warsztaty muzyczne, 
rękodzielnictwa artystycznego, rzeźbiarskie, 
robotyki.  
Dla uczestników warsztatów została 
zorganizowana wycieczka do Muzeum 
Archeologicznego.  

30 osób 

6. Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem 
talentów, pasji dzieci 

Otwarta Przestrzeń Wiejskich 
Talentów 

Koło Gospodyń 
Wiejskich w Wilkowie 

Polskim 

20.05.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

Zorganizowano warsztaty sportowe oraz 
artystyczne. W wyniku realizacji zadania 
wzmocniono samorozwój, talent oraz 
potencjał 50 dzieci zamieszkujących wiejski 

50 osób 
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i młodzieży na 
terenach 
wiejskich. 

teren. Zainteresowano dzieci działaniami  
o charakterze kulturowym i sportowym.  

6. Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem 
talentów, pasji dzieci 

i młodzieży na 
terenach 
wiejskich. 

"Kawęczyn – igłą i nutką 
malowany" 

Stowarzyszenie 
„Kawęczyńskie Forum 

Rodziców” 

20.05.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

Zorganizowano spotkanie z etnografem,  
przeprowadzono 16 warsztatów hafciarsko - 
etnograficznych, przeprowadzono 10 
warsztatów literackich, zorganizowano 
wycieczkę do Żychlina i Gosławic, 
przeprowadzono lekcje muzealne, 
organizacja wystawy haftów, fotografii.  

ok. 40 osób 

6. Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem 
talentów, pasji dzieci 

i młodzieży  
na terenach 

wiejskich. 

Akademia talentów i pasji – Rajski 
Obóz z Edukacją IV 

Stowarzyszenie 
„Światełko Rajska” 

27.05.2019 r. - 
15.08.2019 r. 

20 uczennic i uczniów nabyło wiedzę  
w rozwijaniu swoich talentów i pasji 
poprzez organizacje letniego obozu w 
Gołuchowie.  

20 osób 

6. Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem 
talentów, pasji dzieci 

i młodzieży na 
terenach 
wiejskich. 

Odkryj z nami swoje pasje! Fundacja NIWA Edukacji 
i Rozwoju 

20.05.2019 r. - 
20.10.2019 r. 

17 praktycznych warsztatów dla dzieci  
i młodzieży (225 uczestników), rozbudzenie 
motywacji uczestników do rozwijania 
swoich zainteresowań, podniesienie 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych, 
przygotowanie 2 dodatkowych scenariuszy 
zajęć.  

ok. 230 
uczestników 

6. Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem 
talentów, pasji dzieci 

i młodzieży na 
terenach 
wiejskich. 

Rozwijaj pasje a osiągniesz 
sukces! 

Towarzystwo Sportowe 
Liskowiak 

01.07.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

Został zorganizowany wyjazd do wioski 
garncarskiej w Kamionkach dla dzieci  
i młodzieży.  

ok. 50 osób 

6. Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem 
talentów, pasji dzieci 

„Moje pasje i zainteresowania” Stowarzyszenie 
"Centrum Rozwoju 

Gminy Kościan" 

20.05.2019 r. - 
31.11.2019 r. 

W ramach zadania zrealizowano warsztaty 
plastyczne, z grafiki komputerowej,  
z tworzenia projektów, muzyczne, 
artystyczne, zagospodarowania przestrzeni 
publicznej a także dwie wycieczki do 

108 osób 
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i młodzieży na 
terenach 
wiejskich. 

Muzeum Instrumentów Muzycznych  
w Poznaniu. 
 

6. Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem 
talentów, pasji dzieci 

i młodzieży na 
terenach 
wiejskich. 

Cykl zajęć rozwijających talenty 
dzieci i młodzieży, realizowanych 

w ramach dwutygodniowych 
półkolonii na terenie wsi 
Miedzianów gm. Nowe 

Skalmierzyce 

Stowarzyszenie 
Eudajmonia 

20.05.2019 r. - 
31.08.2019 r. 

Zorganizowano zajęcia dla 30 dzieci pod 
hasłem "Pirat też człowiek, pasje swoje ma", 
uczestnicy wdrażani byli do samodzielności  
i współdziałania w grupie zgodnie  
z zasadami fair play. 
 

30 osób 

 
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR 

 
 

Nazwa konkursu 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację,  
w formie wspierania, zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie wzmacniania kapitału 

społecznego poprzez rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w roku 

2019 (DKS 2019). 

Edukacja i wzmacnianie kapitału 
społecznego poprzez rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego –  
wspieranie realizacji nieformalnej 
edukacji obywatelskiej w ramach 
Dni Kultury Solidarności – „Sukces 

kobiecy dawniej i dziś”. 

Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego- 

Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości 

08.11.2019 r. -
31.12.2019 r. 

Zorganizowano 4 warsztaty edukacyjne, 
rozwojowe i 1 wydarzenie artystyczne:  
- warsztaty „Model biznesowy – JA kobieta” 
–  Tłem spotkań była historia działania 
szkoły gospodarstwa domowego dla kobiet 
w Śremie z przełomu XIX/XX w. 
prowadzonej przez Felicjanę Szczerbińską, 
dla której uczestniczki stworzyły wspólnie 
model biznesowy z historycznym tłem. 
Następnie każda z nich stworzyła swój 
własny model biznesowy. 
- warsztat „Ziemiański i współczesny 
wizerunek kobiet” – to spotkanie „z historią 
Tekli w tle” będące studium nad strojem 
kobiety z rodzin ziemiańskich z przełomu 
XIX i XX w. i współczesnego znaczenia 
ubioru kobiety w kulturze. Dodatkowo 

164 osoby  
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spotkanie było wzbogacone zajęciami  
z rzemiosła artystycznego – haftowanie 
inicjałów na chusteczce bawełnianej. 
- warsztat „Kobieta operatywna – 
uniwersalny portret Emilii Sczanieckiej” – 
warsztaty składały się z dwóch modułów: 
zajęć teatralnych, których główną postacią 
była Emilia Sczaniecka – kobieca ikona pracy 
organicznej w Wielkopolsce. W jej rolę 
wcieliła się Ewa Rufo, natomiast 
uczestniczki warsztatów aktywnie 
uczestniczyły w budowaniu opowieści  
o kobietach, rozwijały tematy uniwersalne  
o kobietach, ich wartościach i problemach. 
Drugą cześć warsztatu stanowiły zajęć 
rzemiosła artystycznego – zdobienie butelek 
szklanych metodą decoupage.  
- warsztat  „Marianna i róże – o savoir vivre  
i kulturze” – zajęcia były poświęcone 
kindersztubie, współczesnym zasadom 
savoir vivre i manierach przy stole. Główną 
postacią, która inspirowała uczestników 
warsztatu edukacyjnego, była Marianna 
Jasiecka. W zajęciach jedną z uczestniczek, 
która zgłosiła się na zajęcia po ogłoszeniu  
w Internecie była prawnuczka siostry 
Marianny Jasieckiej, która użyczyła 
wspomnień z rodzinnych pamiętników.  
- wydarzenie artystyczne, które składało się 
z warsztatów rękodzielniczych z ozdób 
świątecznych - krasnale bożonarodzeniowe 
z materiałów z odzysku oraz twórczość 
własna uczestników. Zakończono 
wydarzenie i cały projekt koncertem kolęd  
i pastorałek w wykonaniu chóru Dom Pieśni 
Kobiet z Leszna pod batutą Marcina 
Hermana.  
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Ponadto wykonano 4 rodzaje ulotek 
związanych każda z danym warsztatem 
edukacyjnym i jednocześnie promujące 
zadanie publiczne. Ulotki zostały 
wydrukowane w nakładzie 500 szt., rozdano 
je uczestnikom warsztatów,  
a niewykorzystany nakład służy promocji 
szlaku kulturowego wielkopolskiej pracy 
organicznej w regionie śremskim.  
Dodatkowo:  
- po warsztacie pn. „Model biznesowy – JA 
kobieta” - uczestniczki założyły grupę na 
Messengerze, aby wspierać się w dalszych 
działaniach rozwojowych, wymieniają się 
doświadczeniami, informacjami  
o szkoleniach, publikacjach, itp.  
- wykonano reportaż zdjęciowy do zajęć pn. 
„Marianna i róże – o savoir vivre i kulturze”,  
- zorganizowano warsztat robienia krasnali 
bożonarodzeniowych z materiałów  
z odzysku. 

 „Moją polityką jest miłość” Stowarzyszenie 
Krzewienia 

Pedagogicznej  
i Duchowej Myśli  

Św. Urszuli 
 

10.11.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

1. Została przygotowana wystawa, która 
była prezentowana podczas  
I Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca  
w Pniewach. W imprezie, która odniosła 
spory sukces, wzięło udział 390 
wykonawców wraz z opiekunami, a w ciągu 
trwania Festiwalu na widowni zasiadło 
ponad 500 widzów z terenu całego 
województwa wielkopolskiego.  
2. Został zrealizowany film z udziałem 
uczniów Liceum z prezentacją archiwalnych, 
unikatowych zdjęć związanych  
z działalnością św. Urszuli oraz faktami 
dotyczącymi życia i działalności społecznej  
3. Został opracowany i wydany kalendarz na 
jubileuszowy rok 100-lecia założenia 

ok. 900 
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Zgromadzenia. W kalendarzu zostały 
wykorzystane archiwalne, unikatowe 
zdjęcia z Urszulą Ledóchowską oraz zostały 
umieszczone cytaty z jej publikacji. 
Film oraz kalendarze były roznoszone  
i przekazywane mieszkańcom ulic noszących 
imię św. Urszuli Ledóchowskiej (Pniewy, 
Poznań i Otorowo), instytucjom noszącym 
imię św. Urszuli (parafia we Wronkach, 
domy dziecka w Otorowie i Lipnicy, Liceum 
Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek, Dom 
Pielgrzyma w Pniewach) przez 
wolontariuszy.  

„Pytania o historię” Warsztaty 
Medialne 

Fundacja „Filmowiec” 10.11.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

- Przeprowadzono wykłady z języka filmu. 
Zajęcia były m. innymi oparte o prezentację 
fragmentu filmu dokumentalnego "Początki 
Kina", przybliżając uczestnikom temat. 
Projekt był realizowany w siedmiu 
miejscach w Wielkopolsce, w czterech 
szkołach: Liceum Ogólnokształcącym im. 
Kazimierza Wielkiego w Kole, Liceum 
Ogólnokształcącym w Krzyżu 
Wielkopolskim, Liceum Ogólnokształcącym 
im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu  
i Zespole Szkół Zawodowych w Nowym 
Tomyślu oraz w Młodzieżowym Ośrodku 
Profilaktyki ALTERNATYWA w Lesznie, 
Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury  
w Kostrzynie Wielkopolskim i Ośrodku 
Kultury WIERZBAK w Poznaniu. 
- Przeprowadzono wykłady z podstaw 
dziennikarstwa telewizyjnego, omawiając 
formy dziennikarskie na przykładach 
zrealizowanych wcześniej w podobnych 
projektach dla młodzieży. W siedmiu 
miejscach realizacji zadania pokazano 
zapowiedzi, sondy i wywiady na temat 

130 
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Powstania Wielkopolskiego, zrealizowane 
wcześniej przez rówieśników. 
-  Przeprowadzono praktyki dziennikarskie 
we wszystkich miejscach realizacji projektu  
i polegały na ustalaniu składu ekip, 
specjalizacji (operator kamery, dźwiękowiec 
i dziennikarz) oraz przećwiczenia różnych 
sytuacji i rozwiązywania problemów 
technicznych. Docelowo był to okres na 
realizację form dziennikarskich 
telewizyjnych w postaci sond i wywiadów.  
- Zorganizowano warsztaty montażowe  
w Kudowie Zdroju. Temat Powstania 
Wielkopolskiego był mocno akcentowany 
we wszystkich miejscach realizacji zadania  
w postaci quizu z nagrodami. 

Święta Urszula Ledóchowska- 
Matka Polskiej Niepodległości 

Fundacja Kolegium 
Wigierskie 

08.11.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

W ramach zadania zrealizowano 5 wydarzeń 
adresowanych do różnych grup odbiorców:  
- jedno spotkanie inauguracyjne w formie 
klubowej dyskusji połączonej z uroczystym 
koncertem w Dniu Święta Niepodległości  
w Poznaniu; 
- trzy panele eksperckie (w tym dwie wizyty 
studialne: w Sanktuarium Św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Pniewach oraz w Domu 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek  
w Poznaniu), które zakończyły się 
przygotowaniem rekomendacji dla 
stworzenia narzędzi pedagogiki społecznej 
opartych o biografię świętej Urszuli 
Ledóchowskiej;  
- jedna sesja warsztatów poświęconych 
namysłowi nad dziedzictwem świętej 
Urszuli Ledóchowskiej. 
 

50 
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DEPARTAMENT KULTURY 

 
 

Nazwa konkursu 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

 
Otwarty konkurs ofert na realizację  

w formie powierzenia lub wspierania 
zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury  
w roku 2019 

38. Międzynarodowy Festiwal 
"Chopin w barwach jesieni" 

Antonin 2019  

Stowarzyszenie 
"Wielkopolskie Centrum 

Chopinowskie - 
Antonin" w Ostrowie 

Wielkopolskim 

18.02.2019 r. - 
15.11.2019 r. 

Zadania realizowane były według 
poniższych priorytetów: 
1. Wspierano przedsięwzięcia o najwyższych 
walorach artystycznych i dużym potencjale 
promocyjnym regionu. 
Celem zadania była realizacja projektów  
z udziałem profesjonalnych twórców: 
festiwali, koncertów, wystaw i innych 
imprez, mogących stać się wielkopolskimi 
markami kulturalnymi. 
 2. Realizowano przedsięwzięcia 
artystyczne, służące popularyzacji różnych 
dziedzin sztuki oraz zaspakajaniu potrzeb 
kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.  
3. Realizowano projekty służące wspieraniu 
edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji 
kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.  
W ramach zadania były dofinansowywane 
przedsięwzięcia mające na celu 
podnoszenie poziomu wiedzy na temat 
kultury oraz praktycznych umiejętności  
z zakresu różnych dziedzin sztuki. 
Wspierano m.in.: a) formy obejmujące 
popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce,  
b) warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne 
dla twórców nieprofesjonalnych,  

Brak danych 

MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB 
KULTURY "KUŹNIA ARTYSTYCZNA"  

Stowarzyszenie Przystań 18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

ok. 1000 

32. Jubileuszowy Turniej 
Pianistów Stypendystów 
Zagranicznych o nagrodę  

im. Księcia Antoniego Radziwiłła 

Stowarzyszenie 
"Wielkopolskie Centrum 

Chopinowskie - 
Antonin" w Ostrowie 

Wielkopolskim  

10.02.2019 r. - 
10.06.2019 r. 

Brak danych 

19. Międzynarodowy Festiwal 
„Reggae na Piaskach”  

Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury" 

15.06.2019 r. - 
10.10.2019 r. 

900 

XVI Ogólnopolskie Letnie 
Warsztaty Muzyki Dawnej 

Kaliskie Stowarzyszenie 
Edukacji Kulturalnej 

Dzieci i Młodzieży 
"Schola Cantorum" 

06.05.2019 r. - 
30.08.2019 r. 

600 

Akademia Młodych Liderów III  Społeczne 
Stowarzyszenie 

Edukacyjno-Teatralne 
"Stacja Szamocin" 

30.03.2019 r. -
31.12.2019 r. 

200 

Teatrzyk zajechał! Kontynuacja 
edukacji kulturalnej 2019  

Społeczne 
Stowarzyszenie 

Edukacyjno-Teatralne 
"Stacja Szamocin" 

25.03.2019 r. -
31.12.2019 r. 

750 
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ALSA 2019:  Akademia Letnich 
Spotkań Artystycznych w Turku  

Stowarzyszenie Przystań 01.04.2019 r. - 
30.09.2019 r. 

c) warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne 
dla profesjonalistów, ze szczególnym 
uwzględnieniem niszowych gatunków 
muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki 
XX i XXI wieku),  
d) formy obejmujące popularyzację wiedzy 
o kulturze i sztuce; warsztaty  
i przedsięwzięcia artystyczne. 
e) projekty edukacyjne, których celem było 
stwarzanie i utrwalanie nawyków 
korzystania z propozycji kulturalnych. 
4. Wspierano projekty promujące 
Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami. 
W ramach tego zakresu wspierane były 
projekty artystyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym, służące budowaniu 
pozytywnego wizerunku regionu. Jako 
priorytetowe były traktowane projekty 
realizowane w regionach partnerskich 
Województwa Wielkopolskiego, a także  
w regionach, z którymi Wielkopolska 
współpracuje.  
5. Praca u podstaw w XXI wieku - realizacja 
projektów kulturalnych o charakterze 
społecznym. 
W ramach priorytetu wspierano projekty, 
mające na celu uświadamianie 
mieszkańcom Wielkopolski znaczenia 
kultury dla rozwoju osobowego 
i społecznego. Miały one rozmaite postaci: 
akcji społecznych, kampanii promocyjnych, 
projektów społeczno-artystycznych. 
Wspierano m.in.: 
a) lokalne i regionalne projekty służące 
propagowaniu kreatywności  

750 

„TURANDOT czyli miłość ci 
wszystko wybaczy”  

Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury" 

10.06.2019 r. - 
20.12.2019 r. 

360 

13 Multi Art Festival, Kalisz 2019 Stowarzyszenie 
Multi.Art 

25.02.2019 r. -
30.11.2019 r. 

3500 

XX Ogólnopolski Festiwal Teatrów 
Niezależnych  

Stowarzyszenie 
Artystyczno-Edukacyjne  

Pracownia Teatralna 

15.03.2019 r. - 
31.07.2019 r. 

1000 

PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ  
ARTYSTYCZNYCH OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH – XVIII 
KONCERT STOWARZYSZENIA 

„PRZYJACIEL” i ZESPOŁU "TACY 
SAMI"  

STOWARZYSZENIE 
POMOCY DZIECIOM  

I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

"PRZYJACIEL"  

18.02.2019 r. - 
31.05.2019 r. 

ok. 300 

RED SMOKE FESTIVAL 2019  Stowarzyszenie 
s.m.o.k.e. 

01.03.2019 r. - 
31.10.2019 r. 

900 

Komeda – złam szyfr Fundacja Przestrzeń  10.06.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

300 

Słownik delegatów na Polski Sejm 
Dzielnicowy  

Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk  

27.05.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Brak danych 

Rozwój i wydawanie czasopism 
„Czas Kultury” (w wersji polskiej  
i angielskiej) oraz CzasKultury.pl  

w 2019 roku 

Stowarzyszenie Czasu 
Kultury  

16.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

200000 

XVI Przegląd Teatrów Dziecięcych 
"Złote Maski" 

Towarzystwo 
Miłośników Krajenki 

15.04.2019 r. - 
30.06.2019 r. 

Brak danych 

XXX Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny "Bukowińskie 

Spotkania" 

Stowarzyszenie  
Pro-senior 

18.02.2019 r. - 
31.10.2019 r. 

9500 

XII Festiwal Zespołów 
Folklorystycznych "Z Przytupem" 

Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury" 

10.05.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

pow. 600 

13. Ogólnopolski Konkurs  
im. Ryszarda Sarbaka 

Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury" 

16.06.2019 r. - 
10.10.2019 r. 

400 
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Black Waves Fest IV Jarocińskie 
Stowarzyszenie 

COOLTURA 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

i twórczości amatorskiej jako sposobu 
oddziaływania na osoby społecznie mniej 
aktywne. W ramach grupy zadań wspierano 
przedsięwzięcia skierowane do osób i grup 
zagrożonych marginalizacją i społecznym 
wykluczeniem, wśród nich m.in. osoby  
w starszym wieku, grupy przejawiające 
zachowania ryzykowne, grup potrzebujące 
aktywizacji;  
b) aktywności obywatelskie w dziedzinie  
i na rzecz kultury, szczególnie w miejscach 
oddalonych od centrów kultury.  
6. Wspierano projekty umożliwiające 
realizację przedsięwzięć na rzecz kultury 
w miejscowościach oddalonych od centrów 
kultury. Celem zadania było dofinansowanie 
przedsięwzięć aktywizujących lokalną 
społeczność, o charakterze kulturalnym: 
artystycznym i edukacyjnym. Wspierano 
m.in.:  
a) formy obejmujące popularyzację wiedzy 
o kulturze i sztuce,  
b) warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne, 
adresowane i przeznaczone dla lokalnej 
społeczności, c) inicjowanie i organizowanie 
przedsięwzięć o charakterze lokalnym, 
koncertów, festiwali, wystaw i innych 
realizacji o charakterze artystycznym bądź 
edukacyjnym.  
7. Organizację przedsięwzięć promujących 
materialne i niematerialne dziedzictwo 
Wielkopolski. W ramach priorytetu 
wspierano różnorodne działania  
o charakterze kulturalnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem tradycji i zwyczajów 

3500 

Współczesne rytmy historii Ochotnicza Straż 
Pożarna w Rychwale 

04.03.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

1500 

Wędrowny Zakład Kultury #2019 Stowarzyszenie 
Krotochwile 

01.03.2019 r. - 
15.12.2019 r. 

1000 

X Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Dzieci i Młodzieży "Muzol" 2019 

Śmigielskie 
Towarzystwo Kulturalne 

01.04.2019 r. - 
24.07.2019 r. 

Brak danych 

XIII Sejmik Młodzieży Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury" 

20.04.2019 r. - 
31.10.2019 r. 

Brak danych 

Sztuka Cię szuka- II warsztaty 
malarskie - Żerków 

JAROCIŃSKI 
UNIWERSYTET 

TRZECIEGO WIEKU 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

10 

Historyczny przyjazd Ignacego 
Jana Paderewskiego do Poznania 

Stowarzyszenie 
"Poznański Chór 

Nauczycieli Im. Ignacego 
Jana Paderewskiego" 

18.02.2019 r. - 
31.05.2019 r. 

45000 

Pamiętamy! - Powstańcy 
Wielkopolscy z terenu gminy 

Łobżenica 

Towarzystwo 
Miłośników Łobżenicy 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Brak danych 

Palimy się do muzyki Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 

z Muzyką Do Ludzi 

18.02.2019 r. - 
31-12-2019 r. 

300 

Dostępny świat  - warsztaty  
i przedsięwzięcia artystyczne dla 
niewidomych i słabowidzących. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niewidomym  

i Słabo Widzącym 
Absolwentom Ośrodka 

Szkolno-
Wychowawczego Dla 
Dzieci Niewidomych  
w Owińskach "Być 

Potrzebnym" 

18.02.2019 r. - 
31.08.2019 r. 

300 

Simchat Chajim Festival #2019 Simchat Chajim Festival 
#2019 Stowarzyszenie 

Krotochwile 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

500 



16 
 

XIX Festiwal Muzyki Pasyjnej  
i Paschalnej "Bądź wierny. Idź." 

Towarzystwo Im. Feliksa 
Nowowiejskiego 

18.02.2019 r. -
31.10.2019 r. 

Wielkopolski, z wyłączeniem dziedzictwa 
kulinarnego.  
8. Wspierano projekty odnoszące się do 
polskich rocznic, realizowanych w 2019 roku 
pod patronatem UNESCO:  
a) 200. rocznica urodzin Stanisława 
Moniuszki (1819-1872), wspólna rocznica 
Polski, Litwy i Białorusi,  
b) 50. rocznica śmierci Krzysztofa Komedy 
Trzcińskiego (1931-1969).  
9. Zwiększano dostęp do kultury poprzez 
zastosowanie nowych technologii.  
W ramach zadania dofinansowanie mogły 
uzyskać projekty artystyczne i edukacyjne, 
wykorzystujące w sposobach komunikacji 
nowe media i zaawansowane rozwiązania 
technologiczne.  
10. Regionalny patriotyzm. W ramach 
priorytetu wspierano projekty kulturalne 
związane z popularyzacją nowoczesnych 
form patriotyzmu, generujące poprawę 
spójności społecznej i ekonomicznej 
Wielkopolski.  
11. Kulturalne ikony regionu. Przestrzeń 
kulturowa Wielkopolski wypełniona jest 
wieloma wybitnymi postaciami,  
o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, 
historii, polityki, ekonomii i wielu innych 
dziedzin życia. Dokonania niektórych z nich 
pozostają w zapomnieniu. W ramach 
priorytetu wspierano projekty służące 
popularyzacji biografii i dokonań wybitnych 
Wielkopolan.  
12. Kooperacja z instytucjami kultury. Sfera 
publiczna jest wspólnym dobrem, zatem 

Brak danych 

IV edycja Festiwalu Teatr na 
Wolnym 

Bona Fide. 
Stowarzyszenie 

Wielkopolan 

18.03.2019 r. - 
31.10.2019 r. 

Brak danych 

12 Finałowa edycja festiwalu 
Akademia Gitary 

Bona Fide. 
Stowarzyszenie 

Wielkopolan 

18.03.2019 r. - 
31.10.2019 r. 

Brak danych 

Łapacze Kultury Fundacja Animacji 
Społeczno-Kulturalnej 

KWADRATURA 

01.03.2019 r. - 
30.09.2019 r. 

120 

Plecionkarstwo – od rzemiosła do 
sztuki 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 

Plecionkarzy  
i Wikliniarzy 

01.03.2019 r. - 
31.08.2019 r. 

ok. 150 

Jazz Top w Blue Note Stowarzyszenie 
Inicjatyw Muzycznych 

"Blue Note" 

18.02.2019 r. - 
23.09.2019 r. 

ok. 1000 

CYKL IMPREZ KULTURALNYCH PT.   
„WIOSNA Z PEGAZEM” I „JESIEŃ 

POD PEGAZEM” 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 

11.04.2019 r. -  
31.12.2019 r. 

ok. 200 

Pierwszy Film Warsztaty Filmowe 
dla Młodzieży 

Fundacja "Filmowiec" 08.04.2019 r. - 
07.09.2019 r. 

326 

Wczasy w Koninie – Dziedzictwo Wielkopolskie Forum 
Inicjatyw Kulturalnych 

"Frontar" 

15.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

400 

„Artystyczne Ognisko” Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Wielkopolski 
Oddział Regionalny 

01.03.2019 r. -
30.06.2019 r. 

Brak danych 

Dziedzictwo kulturowe chazackiej 
wsi - rozwój Zespołu Wisieloki  

i dziecięco-młodzieżowej Kapeli 
Dudziarskiej. 

Stowarzyszenie Zespołu 
Regionalnego Wisieloki 

w Szymanowie 

01.03.2019 r. -
31.12.2019 r. 

1000 

Muzyka w kościołach 
Wielkopolski 

Stowarzyszenie Musica 
Patria 

01.06.2019 r. - 
18.11.2019 r. 

200 
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Międzynarodowy Festiwal Tańca 
RYTM ULICY 2019 

Stowarzyszenie 
Taneczne Nie Bój się 

Marzyć 

01.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

rozwojowi Wielkopolski służyć mogą 
projekty, realizowane przez organizacje 
pozarządowe wspólnie z instytucjami 
kultury, dla których  organizatorem jest 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 
Miały one charakter artystyczny lub 
edukacyjny.  
13. Wspierano inicjatywy o charakterze 
literackim, wydawniczym oraz działania 
promujące literaturę i czytelnictwo.  
W ramach priorytetu wspierano projekty  
i wydawnictwa o charakterze krytyczno-
literackim oraz publikacje promujące 
kulturalne dziedzictwo Wielkopolski, a także 
zadania mające na celu popularyzację 
literatury i czytelnictwa.  
14. Inicjowano i organizowano znaczące 
przedsięwzięcia artystyczne mające 
charakter międzynarodowy. W ramach 
priorytetu wspierano ważne dla regionu 
przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu 
międzynarodowym, realizowane na terenie 
Województwa Wielkopolskiego. Organizacja 
projektów, mieszczących się w ramach 
powyższego priorytetu, służyła zwiększeniu 
atrakcyjności naszego regionu, 
wzmocnieniu potencjału kulturalnego 
województwa na arenie międzynarodowej, 
oraz promocji Wielkopolski.  
15. Wspierano inicjatywy popularyzujące  
i upamiętniające idee, postaci i miejsca 
związane z Powstaniem Wielkopolskim. 
 
 
 

200 

Festiwal Muzyki Autorskiej  
i Piosenki Artystycznej – Leszno 

2019 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 

20.02.2019 r. - 
10.06.2019 r. 

500 

Wędrujący Dom Tańca - program 
edukacyjno-artystyczny dla 

mieszkańców Poznania 

Stowarzyszenie Dom 
Tańca Poznań 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Brak danych 

VII EDYCJA 
MIĘDZYNARODOWEGO 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
PORTRET PRAWDZIWY 

STOWARZYSZENIE 
NOWOTOMYSKA 

GRUPA 
FOTOGRAFICZNA 

"FOTOmyśl" 

01.06.2019 r. - 
18.11.2019 r. 

200 

Dzieci z Wielkopolski na 22. 
Biennale Sztuki dla Dziecka oraz 

37. Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów Młodego Widza Ale kino! 

Stowarzyszenie 
Artystyczno-Edukacyjne 

"Magazyn" 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

pow. 1000 

Chóry japońskie w Poznaniu. 
Koncerty z okazji setnej rocznicy 
ustanowienia polsko-japońskich 

stosunków dyplomatycznych. 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chóru 

Dziewczęcego 
Skowronki im. 

Mirosławy 
Wróblewskiej 

15.03.2019 r. - 
07.12.2019 r. 

0 

Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel 
Dudziarskich 

Stowarzyszenie Polskich 
Artystów Muzyków 
Oddział Poznański 

25.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

600 

Cykl koncertów "Ze 
SKOWRONKAMI po 

Wielkopolsce" 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chóru 

Dziewczęcego 
Skowronki im. 

Mirosławy 
Wróblewskiej 

 1500 

Festiwal Haendel 2019 Fundacja Harmonia 
Artis 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

220 
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VIII Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych w Słupcy 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Słupcy 

01.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brak danych 

„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a 
vol. 2”- projekt popularyzujący 

kulturę i sztukę  
w miejscowościach oddalonych 

od centrów kultury 

Fundacja Ewy Johansen 
"Talent" 

18.02.2019 r. - 
30.06.2019 r. 

250 

Sylwetki Wielkopolan Warsztaty 
Medialne dla Młodzieży 

Fundacja "Filmowiec" 25.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

1500 

III Festiwal Muzyki Organowej  
i Kameralnej „Musica Nova”  
w Przespolewie Kościelnym 

Fundacja Artystyczno-
Edukacyjna "Puenta" 

01.06.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

1500 

VI Festiwal Lutniowy "Najkrótsza 
Noc Długoraja" Gostyń 2019 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie  

"Z Muzyką do Ludzi" 
 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

5000 

Promowanie wielkopolskich 
tradycji jeździeckich poprzez 

organizację Amatorskich 
zawodów jazdy konnej i "pogoni 

za lisem" - HUBERTUS 2019 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Miasta  
i Gminy Grabów Nad 

Prosną 

10.05.2019 r. - 
06.12.2019 r. 

Brak danych 

Plenerowe Widowisko 
Historyczne Orzeł i Krzyż - 

Zwycięskie Powstanie 

STOWARZYSZENIE 
"DZIEJE" 

01.03.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

14000 

Trwała pamięć pokoleń XIII Marsz 
Pamięci Stacja Gniezdowo - Las 
Katyński i XIX Międzynarodowy 

Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru - 
Białystok 

Stowarzyszenie 
Współpracy  

Ze Wschodem 
"Memoramus" 

06.03.2019 r. - 
31.10.2019 r. 

250 

Misterium Męki Pańskiej na 
Poznańskiej Cytadeli 2019 

Fundacja "Pro 
Posnania" 

01.04.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

45000 

Dobrze ROCKująca Sobota Stowarzyszenie 
Coolturalna Opalenica 

01.03.2019 r. - 
31.07.2019 r. 

ok. 500 

Święto Teatru na Prowincji 2019 Fundacja Dzieci 
Wrzesińskich 

10.05.2019 r. - 
06.12.2019 r. 

400 
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Nowoczesne Muzeum – szkolenie 
pracowników wielkopolskich 

instytucji muzealnych  

Fundacja Muzeów 
Wielkopolskich 

01.06.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brak danych 

Śpiewać każdy może –  
kontynuacja warsztatów 

wokalnych. 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Rychwale 

18.02.2019 r. - 
16.12.2019 r. 

540 

Festiwal "Muzyka w Dawnej 
Wielkopolsce " 

Stowarzyszenie 
Miłośników Kultury  

i Sztuki 

1.09.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

5000 

16. Ogólnopolski Festiwal 
Pianistyczny "Chopinowskie 

Interpretacje Młodych" 

Konińska Fundacja 
Kultury 

01.03.2019 r. -
31.12.2019 r. 

600 

Konkurs im. A. Wojtkowskiego dla 
bibliotekarzy województwa 

wielkopolskiego 

Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich 

Zarząd Okręgu  
w Poznaniu 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

80 

XIII Festiwal Filmowy OFFELIADA 
w Gnieźnie Ośla Ławka 

Stowarzyszenie "Ośla 
Ławka" 

01.05.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

2550 

XXI Leszczyński Festiwal Muzyczny 
im. Romana Maciejewskiego 

Leszczyńskie 
Towarzystwo Muzyczne 

im. Romana 
Maciejewskiego 

11.03.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

2280 

Blue Note Poznań Competition 
2019 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Muzycznych 

"Blue Note" 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

500 

Szkoła Widza 2019 Fundacja Malta 14.06.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Brak danych 

Moniuszko #b-day bash 
Fundacja DamDam 

Fundacja DamDam 03.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Brak danych 

Dziedzictwo Wielkopolski. Cykl 
wykładów popularyzujących 

wiedzę o regionie 

Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk 

02.09-2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Brak danych 

Mesjasz Fundacja "Chór 
Stuligrosza - Poznańskie 

Słowiki" 

18.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

pow. 500 
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Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
Tursko - wydanie monografii 

Stowarzyszenie 
"Mieszkańcom Gminy 

Gołuchów" 

19.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 

Wydanie VI tomu Rocznika 
Fundacji Muzeów Wielkopolskich 

„Museion Poloniae Maioris” 

Fundacja Muzeów 
Wielkopolskich 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Brak danych 

JAZZ W MUZEUM 2019 Stowarzyszenie  
"Jazz w muzeum" 

04.01.2019 r. -
30.12.2019 r. 

2000 

Festiwal Folkloru Polskiego 
Wielkopolska Stolicą Polskiej 

Muzyki Dudziarskiej V Festiwal 
Dud Polskich 

Stowarzyszenie 
Muzyków Ludowych  

w Zbąszyniu 

01.03.2019 r. - 
30.06.2019 r. 

1200 

16. Międzynarodowe Warsztaty 
Big-bandowe Wielkopolska – 

Dolna Saksonia 

Konińska Fundacja 
Kultury 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

550 

Spotkanie z Piosenką Żeglarską 
Szantogranie 2019 

Stowarzyszenie 
"Gumowe Szekle" 

01.03.2019 r. - 
31.08.2019 r. 

2000 

Z każdym roczkiem do ślubu 
drobnym kroczkiem czyli Tabor 

Wielkopolski na Biskupinie 

Biskupiański Zespół 
Folklorystyczny  

z Domachowa i Okolic 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

640 

XV Ogólnopolski Festiwal Kultury 
Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie 

nad Wartą pt. Władza, kraj i 
ludzie 

Stowarzyszenie "Unia 
Nadwarciańska" 

01.04.2019 r. -
31.07.2019 r. 

10000 

WIELKANOC TUŻ TUŻ – KONKURS 
TRADYCYJNYCH WYROBÓW 

WIELKANOCNYCH 

Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich  

w Zarzewku 

01.04.2019 r. - 
30.09.2019 r. 

200 

Ocalić od zapomnienia. Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Złotkowy 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

160 

XV PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

STOWARZYSZENIE 
"JESTEŚMY WŚRÓD 

WAS" 

01.08.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

400 

ARTlokal – artystyczna kuźnia  Stowarzyszenie 
Artwarium 

22.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

840 
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GRY MUZEALNE – jako forma 
upowszechniania działań 

służących budowaniu tożsamości 
regionalnej i lokalnej 

Stowarzyszenie 
Kulturalno-turystyczne 

Viator 

21.03.2019 r. -
31.10.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 

IX Swojskie Spotkania z Folklorem Stowarzyszenie Rozwoju 
i Współpracy Wsi 

Moszczanka  
i Skrzebowa 

01-07.2019 r. -  
31.08.2019 r. 

180 

125 lat Sanktuarium Maryjnego 
na krańcu Wielkopolski 

Towarzystwo Społeczne 
"Tilia" 

25.02.2019 r. - 
31.07.2019 r. 

300 

"Obrazy przeszłości" Stowarzyszenie Nasz 
Czas 

01.03.2019 r.- 
30.06.2019 r. 

150 

XIII Festiwal Sztuki Ludowej Towarzystwo 
"Poligrodzianie" 

17.06.2019 r. - 
29.09.2019 r. 

7700 

Koncert Muzyki Stanisława 
Moniuszki i Innych 

Kompozytorów Polskich 
Poświęcony Pamięci Ofiar II 

Wojny Światowej z Czacza, Ziemi 
Śmigielskiej i Ziemi Kościańskiej 

PARAFIA 
RZYMSKOKATOLICKA. 

PW. ŚWIĘTEGO 
MICHAŁA ARCHANIOŁA 

W CZACZU 

04.04.2019 r. -
31.10.2019 r. 

200 

FOTOSZANSA Zajęcia 
fotograficzne dla uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej. 

Fundacja Tres 01.04.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

30 

Warta Sztuki Stowarzyszenie Zielona 
Grupa 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Brak danych 

XVI Impresje Muzyczne – Piknik 
Orkiestr 

Stowarzyszenie "Vida 
Artis" 

11.03.2019 r. -
31.10.2019 r. 

6300 

XXII Międzynarodowe Spotkania 
Folklorystyczne 

Stowarzyszenie 
Miłośników Kultury 

Ludowej 

01.03.2019 r. - 
31.08.2019 r. 

500 

VIII Festiwal Sztuki - Jarmark Św. 
Augustyna "Raz na ludowo" 

Stowarzyszenie 
Kulturalne "Tradycja" 

06.05.2019 r. -
31.10.2019 r. 

5000 

XX Festiwal Sztuki Naszych Dzieci Stowarzyszenie Na 
Rzecz Uczniów  

i Absolwentów ZS Nr 

18.02.2019 r. -
31.05.2019 r. 

1200 
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105 Oraz Ich Rodzin 
"Trwanie" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Ogólnopolski Integracyjny 
Przegląd Teatralny Kościan 2019 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Dzieci  

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną "Patrzmy 

Sercem" 

01.03.2019 r. -
30.11.2019 r. 

150 

Słowo daję! Festiwal Poezji 
Wielkopolskiej (edycja 2019) 

Stowarzyszenie 
Laboratorium Słowa 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

2293 

XVIII Ogólnopolski Festiwal 
Starych Ciągników i Maszyn 

Rolniczych im. Jerzego 
Samelczyka 

Klub Miłośników 
Starych Ciągników  

i Maszyn Rolniczych 
"Traktor i Maszyna" 

15.07.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

pow. 1000 

Był taki grudzień Stowarzyszenie Zielona 
Grupa 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

130 

„Historia polskiej piosenki  
w latach 1920-1958” 

Stowarzyszenie Pelikan 18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

40 

XXII edycja "Dni Kwitnących 
Wiśni" 

Stowarzyszenie Dla 
Rozwoju Starej 

Wiśniewki i Okolic 
"Gromada" 

01.04.2019 r.-
31.05.2019 r. 

770 

XXVI Wielkopolskie Spotkania 
Chóralne CARMEN SACRUM 

FESTIVAL 

Towarzystwo Śpiewacze 
"Echo"  

w Kaliszu 

01.04.2019 r. - 
31.08.2019 r. 

930 

Ogólnopolski zlot samochodów 
zabytkowych i pożarniczych 

Zakrzewo 2019 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Zakrzewie 

01.05.2019 r. -
15.08.2019 r. 

5000 

Misterium Męki Pańskiej Parafia p.w. 
Najświętszej Marii 

Panny Niepokalanie 
Poczętej w Górce 

Klasztornej- 
Sanktuarium Matki 
Boskiej Góreckiej 

28.02.2019 r. -
30.06.2019 r. 

6000 
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X Międzynarodowy Dziecięcy 
Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 

2019 

STOWARZYSZENIE 
SYMPATYKÓW 

KULTURY LUDOWEJ 
"OTWÓRZ SIĘ NA 

FOLKLOR" 

08.04.2019 r. - 
31.08.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3700 

Pogranicze Kultur 2019 Stowarzyszenie Klub 
Twórczego Rękodzieła 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

1100 

Historie sercem pisane II Stowarzyszenie "RAZEM 
DLA KONARZEWA" 

11.03.2019 r. -
30.11.2019 r. 

120 

Śremsong 2019 – XXVIII przegląd 
piosenki religijnej 

Katolickie Centrum 
Edukacji i Kultury im. 

św. Jana Pawła II  
w Śremie 

16.04.2019 r. -
31.07.2019 r. 

1000 

100 % CODZIENNOŚCI / OUTSIDER 
ART. 

Stowarzyszenie Na Tak 01.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

3641 

Spotkanie z Matką Radosną – 
koncert 

Parafia Rzymsko - 
Katolicka pw. Św. Marii 

Magdaleny  
w Zakrzewie 

17.06.2019 r. - 
30.09.2019 r. 

600 

PROJEKT KOSTKA 2019 Parafia 
Rzymskokatolicka  

pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii 
Panny w Złotowie 

28.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

2000 

Mood for Wood – 
międzynarodowe warsztaty 

projektowania partycypacyjnego  

Stowarzyszenie 
Kolektyw 1a 

18.02.2019 r. -
30.12.2019 r. 

Brak danych 

SMOLEŃ WIECZNIE ŻYWY – 
przegląd konkursowy i koncert 

finałowy 

"Zostań Gwiazdą 
Kabaretu" 

16.09.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

310 

Z twórczością nam do twarzy – 
Senioralia Chodzieskie 

Stowarzyszenie 
Edukacyjno-Kulturalne 

"Salon Artystyczny" 

01.04.2019 r. -
14.06.2019 r. 

200 

Znani / nieznani: Tadeusz Perkitny 
i Leon Mroczkiewicz 

Stowarzyszenie Zielona 
Grupa 

01.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

100 
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Uncover Soloists "Dla 
Wielkopolski" 

Stowarzyszenie Magnus 
Ventus 

07.07.2019 r. -
07.08.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 

XI Festiwal Piosenki Młodzieżowej 
"Śpiewaj i walcz!" – Golina 2019 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne "Gimnazjum 

2000" 

18.02.2019 r. -  
31.07.2019 r. 

1000 

XIV Letni Festiwal Orkiestr Dętych 
Południowej Wielkopolski 

Południowo-
wielkopolski Związek 

Chórów  
i Orkiestr 

01.05.2019 r. -
30.09.2019 r. 

1000 

Kabareton pod Łysą Górą  
w Żerkowie 

Fundacja Zerknij Tu 01.09.2019 r. - 
15.12.2019 r. 

500 

IV Międzynarodowy Festiwal 
Organowy "Jesień Organowa – 

Chełmce 2019" 

Fundacja "Inicjatywa dla 
Opatówka" 

01.08.2019 r. - 
20.12.2019 r. 

960 

PRZESTRZENIE SACRUM Stowarzyszenie "Lepszy 
Świat" 

01.03.2019 r. - 
31.10.2019 r. 

350 

Wielkopolski Konkurs Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej  

im. Rawickiego Korpusu Kadetów 

Wielkopolski Związek 
Chórów i Orkiestr  

z siedzibą w Lesznie 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

1100 

Vir Iustus - warsztaty chorałowe  
w Wielkopolsce. 

Fundacja Św. Benedykta 27.02.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

744 

Takty i nietakty Krzysztofa 
Komedy – Trzcińskiego 

Fundacja Literacka "Jak 
podanie ręki" 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

300 

XXXII Przegląd Chórów 
Południowej Wielkopolski.  

Południowo-
wielkopolski Związek 

Chórów  
i Orkiestr 

1.08.2019 r. - 
13.10.2019 r. 

200 

XXIV Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej i Kameralnej  

w Wolsztynie 

Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. 

NMP Niepokalanie 
Poczętej w Wolsztynie 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Brak danych 

"Kultura bliżej nas" – cykl 
koncertów muzyki a cappella dla 

mieszkańców miejscowości 
oddalonych od centrów 

kulturalnych 

Stowarzyszenie 
Miłośników Muzyki 
Kameralnej "Affabre 

Concinui" 

18.05.2019 r. - 
20.11.2019 r. 

550 
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Na wspólną nutę – IX Powiatowy 
Przegląd Orkiestr Dętych  

w Czajkowie 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Czajkowie 

24.06.2019 r. -
31.07.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 

Z muzyką na salonach  
i w czeladnej 

Wielkopolski Związek 
Chórów i Orkiestr  

z siedzibą w Lesznie 

18.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

820 

XXI Powiatowy Festiwal 
Dziecięcych Talentów 

Artystycznych im. Cecylii Igiel 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokalnych 
"Możemy Więcej"  

z siedzibą w Złotowie 

25.03.2019 r. -
31.07.2019 r. 

231 

Przygoda z muzyką Stowarzyszenie Rozwoju 
Ziemi Grzegorzewskiej 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

112 

Międzynarodowo na ludowo   Stowarzyszenie 
Miłośników Wsi Żegocin 

02.04.2019 r. - 
30.09.2019 r. 

1000 

Kulturalnie łączymy pokolenia Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Brzeziny 

15.05.2019 r. - 
30.07.2019 r. 

200 

Pyrczok – Rajską Kultura –  
Aktywizacyjne Warsztaty III 

STOWARZYSZENIE 
"ŚWIATEŁKO RAJSKA" 

01.04.2019 r. - 
31.10.2019 r. 

20 

Przylecieli Sokołowie – Polska 
Pieśń Stanisława Moniuszki w 
Dwusetną Rocznicę Urodzin 

Twórcy Polskiej Opery 
Narodowej. 

Polski Związek Chórów  
i Orkiestr Oddział 

Wielkopolski "Macierz" 

05.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Brak danych 

Kulturalnie Ze Znajomymi Spółdzielnia Socjalna 
Znajome 

01.04.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

29 

Wydawanie kwartalnika „Przegląd 
Wielkopolski” oraz prowadzenie 

jego wersji elektronicznej 
(kontynuacja) 

Wielkopolskie 
Towarzystwo Kulturalne 

w Poznaniu 

01.07.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

1500 

Opracowanie i wydanie książki  
pt.: "Powstańcy Wielkopolscy... 

Biogramy Uczestników Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919" tom 

XVI (zadanie cykliczne) 

Towarzystwo Pamięci 
Powstania 

Wielkopolskiego 
1918/19 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

1900 

Opracowanie i wydanie periodyku 
w postaci 25 numeru rocznika 

Towarzystwo Pamięci 
Powstania 

18.02.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

1900 
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oświatowo - historycznego 
"Wielkopolski Powstaniec" rok 

2019 (zadanie cykliczne) 

Wielkopolskiego 
1918/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXII DNI LWOWA i KRESÓW  
w POZNANIU 

Towarzystwo 
Miłośników Lwowa  

i Kresów Południowo - 
Wschodnich Oddział  

w Poznaniu 

25.07.2019 r. - 
16.12.2019 r. 

540 

Piotr Janaszek – Doktor Mielnica  Fundacja im. Doktora 
Piotra Janaszka PODAJ 

DALEJ 

25.02.2019 r. -
30.09.2019 r. 

100 widzów + 
odbiorcy płyt 

IX Ogólnopolski Festiwal Poetycki 
im. Wandy Karczewskiej 

Stowarzyszenie 
Promocji Sztuki Łyżka 

Mleka 

15.03.2019 r. -
31.12.2019 r. 

450 osób 

40. Międzynarodowy Dziecięcy 
Festiwal Piosenki i Tańca  

w Koninie - tworzenie warunków 
do edukacji kulturalnej dzieci  

i młodzieży 

Konińska Fundacja 
Kultury 

26.04.2019 r. -
31.08.2019 r. 

3500 

I tak właśnie kończy się świat. Nie 
hukiem a skomleniem. Spektakl 

oparty na najnowszej poezji 
polskiej. 

Stowarzyszenie 
Promocji Sztuki Łyżka 

Mleka 

15.03.2019 r. -
31.12.2019 r. 

150 

Cykl wydarzeń kulturalnych 
zwiersz się z nami pod wieczór 

Stowarzyszenie 
Promocji Sztuki Łyżka 

Mleka 

20.03.2019 r. -
31.12.2019 r. 

150 osób + 200 
egzemplarzy 

wydawnictwa 
Konkurs literacki o nagrodę 

Bursztynowego Motyla  
im. Arkadego Fiedlera 

Fundacja Fiedlerów 02.04.2019 r. -
30.06.2019 r. 

Brak danych 

48. Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Współczesnej "Poznańska 

Wiosna Muzyczna” 

Związek Kompozytorów 
Polskich 

18.02.2019 r. -
07.16.2019 r. 

Brak danych 

Kultura i sztuka w przedszkolu –  
IV edycja 

Fundacja "LIDA" 18.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

400 dzieci 

Poznajmy się, to ja patron Twojej 
ulicy 

Stowarzyszenie 
4activelife 

04.03.2019 r. -
30.11.2019 r. 

4000 
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IV Spotkania na walizkach Stowarzyszenie 
Kulturalno-Edukacyjne 

"Stacja Bukownica" 

18.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pow. 200 

Otwarci na kulturę Fundacja Na Rzecz 
Rozwoju Dzieci  

i Młodzieży "Otwarcie" 

01.03.2019 r. -
31.12.2019 r. 

Brak danych 

45. Biesiada Koźlarska 
Leonardowi Śliwie - Mistrzowi, co 

Go uczniowie w sercach mają. 

Stowarzyszenie 
Kulturalno-Edukacyjne 

"Przestrzeń" 

18.02.2019 r. -
31.10.2019 r. 

1200 

Wiwatowisko 2019 Fundacja Dudziarz.eu – 
Wielkopolskie Kapele 

Dudziarskie 

18.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

pow. 100 

Zabytkowo i Klockowo! - 
Warsztaty Zabytkowej 
Architektury Sakralnej 

Wielkopolski Południowej Dla 
Dzieci 

Fundacja Nowoczesny 
Konin 

25.03.2019 r. -
30.09.2019 r. 

84 

Festiwal Fantastyki Pyrkon 2019 Klub Fantastyki "Druga 
Era" 

18.02.2019 r. -
31.08.2019 r. 

100000 

Projekt Off Opera 2019 Stowarzyszenie 
Młodych Animatorów 

Kultury 

10.06.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

Ponad 1000 

XIII Ogólnopolskie Dni Artystyczne 
z Gitarą 

Mosińskie Towarzystwo 
Gitarowe 

18.02.2019 r. -
31.07.2019 r. 

300-400 

Usłysz, zobacz, dotknij, poczuj - 
Cykl wydarzeń kulturalnych  

i warsztatów twórczych  
w "Dolinie Aniołów" 

Fundacja "Dolina 
Aniołów" 

02.04.2019 r. -
31.12.2019 r. 

100 

Trzecie święto "Fundacja Barak 
Kultury" 

03.06.2019 r. -
31.12.2019 r. 

9 

Znasz-li ten kraj od utworów 
Moniuszki do Niepodległości 

Stowarzyszenie Ludzi 
Dobrej Woli Ziemi 

Kaliskiej 

01.04.2019 r. -
30.06.2019 r. 

900 

ZAKOCHANY ASNYK Uniwersyteckie 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Wydziału 

01.06.2019 r. -
31.12.2019 r. 

2000 



28 
 

Pedagogiczno - 
Artystycznego UAM  

w Kaliszu "Artem 
Docendi" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwsze spotkania ze sztuką 
współczesną 

 

FUNDACJA RODRIGUEZ 
GALLERY 

28.02.2019 r. -
16.12.2019 r. 

80 

XII Festiwal Kultury "Ukraińska 
Wiosna" 2019 

Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne 

"Polska-Ukraina" 

15.03.2019 r. -
30.06.2019 r. 

Ponad 2500 

„Pierwszy wielkopolski, 
inowacyjny, interaktywny ebook 

na urządzenia mobine pt. 
"Sekrety Wielkopolski. 

Tajemnicze zniknięcie Białej 
Damy" 

Polski Komitet 
Międzynarodowego 

Stowarzyszenia 
Wychowania Przez 

Sztukę Insea 

18.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

Brak danych 

Republika Sztuki Tłusta Langusta 
2019 - cykl działań edukacyjnych 

Tłusta Lokomotywa 

Stowarzyszenie 
Artystyczne "Usta Usta" 

01.04.2019 r. -
31.12.2019 r. 

120 

dudziarze.pl Muzyka Zakorzeniona 9.04.2019 r. - 
30.11.2019 r. 

Brak danych 

Po drodze "Fundacja Barak 
Kultury" 

18.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

Brak danych 

Kaliska Szkoła Tradycji Fundacja Dorzecze 
Prosny 

18.02.2019 r. -
06.12.2019 r. 

Brak danych 

XXII Poznański Festiwal Nauki  
i Sztuki 

Fundacja Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza 

W Poznaniu 

18.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

Brak danych 

Warsztaty muzyczne zespołu 
folklorystycznego Zaprośnianki 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy 

Kraszewice 

18.02.2019 r. -
30.11.2019 r. 

20 

Festiwal Cały Poznań Ukulele Stowarzyszenie Synteza 01.04.2019 r. -
31.07.2019 r. 

pow. 1000 

III Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Slamu Poetyckiego 

Fundacja Kulturakcja 18.02.2019 r. -
15.12.2019 r. 

200 
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INTERTEATR 2019 Poznańska Fundacja 
Artystyczna 

18.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brak danych 

Czerwone szkoły. Niezakończona 
historia 

 

Fundacja Nasze 
Podwórko 

19.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

100 

Muzyka Świętych Jezior.  
Rezydencja artystyczna i koncert 
w Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie oraz 
wydanie CD. 

To Art 19.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

500 

"Wielkopolska bliska każdemu" Stowarzyszenie "Razem 
Dla Sośni" 

18.02.2019 r. - 
30.06.2019 r. 

200-250 

Międzynarodowy Konkurs 
Dyplomów Fotograficznych 
POZNAŃ PHOTO DIPLOMA 

AWARD 2019 

 
Naukowe Towarzystwo 

Fotografii 

 
01.03.2019 r. - 
30.12.2019 r. 

 

6000 

200. rocznica urodzin Stanisława 
Moniuszki (1819-1972), wspólna 
rocznica Polski, Litwy i Białorusi 

Fundacja Ewy 
Iżykowskiej "Arte Eva" 

01.09.2019 r. -
30.11.2019 r. 

 

ok. 850 

Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny i Filmowy Młoda Malta 

2019 

 

Fundacja Vox-Artis 
Promocja Polskiej Sztuki 
Współczesnej i Designu 

 

18.02.2019 r. -
30.06.2019 r. 

 

Brak danych 

Nowa Siła Kuratorska 2019 Stowarzyszenie 
Wspólne 

01.03.2019 r. -
30.06.2019 r. 

 

ok. 500 

Kobieta Niepodległa – 100 lat 
Praw Kobiet, Wielkopolska 

Fundacja Spotkanie  
i Tworzenie 

15.08.2019 r. -
30.12.2019 r. 

1000 

Poznański Festiwal Sztuki 
Komiksowej 

Fundacja Instytut 
Kultury Popularnej 

18.02.2019 r. -
30.06.2019 r. 

 

Ponad 1000 
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Poznański Festiwal Kryminału GRANDA 
2019 

Fundacja Granda 

04.03.2019 r. -
30.11.2019 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ok. 5000 

Wspólne prace warsztatowe  
i zespół muzyczny starszych 
mieszkańców Owińsk i dzieci 

niewidomych z Ośrodka  
w Owińskach. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niewidomym i Słabo 

Widzącym 
Absolwentom Ośrodka 

Szkolno- 
Wychowawczego Dla 
Dzieci Niewidomych  

w Owińskach  
"Być Potrzebnym" 

18.02.2019 r. -
20.12.2019 r. 

ok. 40 

Spektakl edukacyjny – "Jezioro 
Łabędzie Miniatura" 

Fundacja Artystyczno-
Edukacyjna Anny 

Niedźwiedź 

19.02.2019 r. -
15.04.2019 r. 

 

ok. 1800 

Walka i praca – szkice 
biograficzne i przyczynki do 

lokalnej historii. 

Towarzystwo 
Samorządowe  

w Koninie 

18.02.2019 r. -
30.11.2019 r. 

 

Brak danych 

Spotkania Kultur. Etnologia dla 
dzieci na 100 lecie poznańskiej 

etnologii. 

FUNDACJA ATQI 27.09.2019 r. -
12.12.2019 r. 

 

400 

XIV Międzynarodowy Festiwal 
Chórów Uniwersyteckich 
"Universitas Cantat 2019" 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chóru 

Kameralnego 
Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza 

18.02.2019 r. -
30.09.2019 r. 

 

5000 

Noteć Barka Sztuki-WYPRAWA DO 
ŹRÓDEŁ 

Nadnotecka Fundacja 
Artystyczna 

01.03.2019 r. -
30.12.2019 r. 

 

1000 

Pracownia Boruja – kultura  
u podstaw 

Fundacja "Inspirator" 01.05.2019 r. -
30.09.2019 r. 

ok. 50 osób 
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rezygnacja z dotacji 
 
 
rezygnacja z dotacji 
 
 
rezygnacja z dotacji 
 
 
rezygnacja z dotacji 
 
rezygnacja z dotacji 
 
rezygnacja z dotacji 
 
rezygnacja z dotacji 
 
 
rezygnacja z dotacji 
 
 

XI Festiwal Kultur Europy  
w Poznaniu i w Kaliszu. Temat: 

Gruzja.  

Fundacja Poznań - Ille - 
et - Vilaine 

26.08.2019 r. -
04.11.2019 r. 

 

940 

#SpeakingConcerts Fundacja Fabryka Sztuki 18.02.2019 r. -
31.05.2019 r. 

1600 

Międzynarodowy Festiwal im. 
Philippa I Xavera Scharwenków  

i Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy  

Fundacja Pro Cello 18.02.2019 r. -
30.09.2019 r. 

ok. 2000 

Biblioteka Wyobraźni, 2019 Stowarzyszenie 
Artystyczno-Edukacyjne 

"Magazyn" 

01.07.2019 r. -
02.12.2019 r. 

Brak danych 

Festiwal Słuchowisk 2019 Fundacja Axis Cactus 18.02.2019 r. -
21.10.2019 r. 

500 

Słowicze Trele Fundacja na Rzecz 
Rewaloryzacji Miasta 

Śrem 

01.03.2019 r. -
31.12.2019 r. 

 

20 

Zahrajte mi huszli, zahrajte mi 
basy - Łemkowska biesiada  

w Trzciance 

Fundacja PROSVITA 20.05.2019 r. -
31.10.2019 r. 

 

1200 

Pałac ze sztuką Fundacja ARS BONITAS 20.05.2019 r. -
31.10.2019 r. 

 

2000 

Wystawa audiowizualna 
autorstwa Agnieszki Mastalerz  

w galerii im. prof. Andrzeja 
Niekrasza na Wydziale 

Pedagogiczno-Artystycznym UAM 
w Kaliszu 

Fundacja Inwencje 
Twórcze 

25.02.2019 r. -
30.06.2019 r. 

Brak danych 

Święta tuż tuż.... Stowarzyszenie "Razem 
Dla Sośni" 

02.09.2019 r. -
20.12.2019 r. 

 

50 
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Island of talent - udział Grupy 
Baletowej "Gwiazda"  

w Międzynarodowym Festiwalu 
dla Dzieci i Młodzieży w Chorwacji 

Stowarzyszenie 
Kulturalne "Gwiazda"  

w Ostrowie 
Wielkopolskim 

02.01.2019 r. -
31.12.2019 r. 

 

Brak danych 

,,Do Teatru przez Dziurkę od 
Klucza” 

Fundacja ARTiFAKT 18.01.2019 r. -
31.12.2019 r. 

 

116 

Przewodnik po Kaliskich ulicach. Fundacja "Nasza 
Historia" 

01.04.2019 r. -
31.12.2019 r. 

 

Brak danych 

Senioritki w stylu retro Stowarzyszenie 
Poznańskie Senioritki 

01.03.2019 r. -
31.12.2019 r. 

 

300 

Nostalgia Festival Poznań 2019 Fundacja Malta 01.08.2019 r. -
31.12.2019 r. 

700 

KAZIUK 2019 (26. edycja projektu 
Kaziuk Wileński w Poznaniu) 

Towarzystwo 
Miłośników Wilna  
i Ziemi Wileńskiej 

Oddział w Poznaniu 

18.02.2019 r. -
18.04.2019 r. 

Brak danych 

Moc książek Fundacja "Na Skrzydłach 
Książek" 

02.09.2019 r. -
31.12.2019 r. 

900 

Spotkanie z Tańcem, Teatrem  
i Operą 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku "Calisia"  

w Kaliszu 

18.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

Brak danych 

100-lecie Bitwy o Granowiec Stowarzyszenie 
Przyjaciół Granowca 

"Granowiec 300" 

18.02.2019 r. -
30.06.2019 r. 

Brak danych 

XIII Światowe Spotkania z Kulturą 
Romską w Poznaniu  

Światowa Izba Lordów 
Romskich 

15.04.2019 r. - 
30.09.2019 r. 

pow. 1300 
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Swingująca Wielkopolska - Mała 
Akademia Jazzu 2019 - III edycja 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Jazzu 
Tradycyjnego - Dixie 

Club 

18.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

pow. 500 

XIX Festiwal Sztuki Słowa Verba 
Sacra 2019 

Fundacja Verba Sacra 18.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

pow. 500 

Spotkania Przy Pleceniu  
z Rogożyny 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lipiej Górze 

01.03.2019 r. -
31.08.2019 r. 

ok. 120 osób 

Artonomia Fundacja Uniwersytetu 
Ekonomicznego  

w Poznaniu 

01.04.2019 r. -
31.12.2019 r. 

pow. 300 

Wojewódzki Przegląd Orkiestr 
Dętych OSP 2019 

Stowarzyszenie Ludzi 
Dobrej Woli Ziemi 

Kaliskiej 

18.02.2019 r. -
31.12.2019 r. 

Brak danych 

PŁASZCZYZNY WSPÓLNE - 
kontynuacja projektu artystyczno-

edukacyjno-kulturotwórczego 
przy współpracy z lokalnymi 
ośrodkami kultury w 2019 r. 

Stowarzyszenie Fotspot 08.04.2019 r. -
31.05.2019 r. 

Brak danych 

Organizacja Międzynarodowego 
Turnieju Tańca "Urban Style 

Poznań" 

"Fundacja Damiana 
Jackowiaka Born To 

Dance" 

08.04.2019 r. -
31.05.2019 r. 

300 

Nie boję się muzyki - 7 edycja Fundacja Fabryka Sztuki 18.02.2019 r. -
15.12.2019 r. 

1892 

Short Waves wpływa na 
Wielkopolskę 2019 

Short Waves wpływa na 
Wielkopolskę 2019 
Fundacja Edukacji 

Kulturalnej "ad Arte" 

18.02.2019 r. -
30.11.2019 r. 

800 

Rozpoznani Nierozpoznani Fundacja Wspierania 
Twórczości Niezależnej 

11.03.2019 r. -
10.06.2019 r. 

pow. 500 

Wystawa „PIOTR SOCHA – 
ilustracje” 

Polskie Towarzystwo 
Wydawców Książek 

18.02.2019 r. -
31.10.2019 r. 

54000 

Muzycznymi śladami Stanisława 
Moniuszki 

Fundacja Świat 
Możliwości 

18.02.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Brak danych 
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Fajnie na Krajnie, czyli warsztaty 
krajeńskie w Miasteczku 

Krajeńskim  

Koło Gospodyń 
Wiejskich w Miasteczku 

Krajeńskim 

17.03.2019 r. -
31.12.2019 r. 

166 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 
realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w 
dziedzinach: kultury, kultury fizycznej, 
turystyki i krajoznawstwa w roku 2018  
i 2019, z uwzględnieniem popularyzacji 
wiedzy na temat Powstania 
Wielkopolskiego – idei, postaci, miejsc. 

 

POLSKO, OJCZYZNO MOJA!" Gala 
Orkiestr Dętych - 100 - lecie 
Odzyskania Niepodległości  
i 100 - lecie Zwycięskiego 

Powstania Wielkopolskiego 
 

Stowarzyszenie 
Poznański Chór 

Nauczycieli im. Ignacego 
Jana Paderewskiego 

01.03.2019 r.-
30.06.2019 r. 

 

Zadania poświęcone tematyce Powstania 

Wielkopolskiego 

Wspieranie inicjatyw popularyzujących  

i upamiętniających idee, wydarzenia, 

postaci i miejsca związane  

z Powstaniem Wielkopolskim. 

 

350 

V Dzień  Tradycji Powstania 
Wielkopolskiego  

 

Towarzystwo Pamięci 
Powstania 

Wielkopolskiego 
 

10.06.2019 r.-
30.06.2019 r. 

 

1000 

Opracowanie i wydanie książki  
pt. "100 lat pamięci i obchodów  

rocznicowych Powstania 
Wielkopolskiego 1918/19” 

 

Towarzystwo Pamięci 
Powstania 

Wielkopolskiego 
 

02.01.2019 r.-
20.06.2019 r. 

 

Brak danych 

 Szańce Powstania 
Wielkopolskiego - replika okopu.  
 

Fundacja Poznańczycy 
 

01.03.2019 r. -
30.06.2019 r. 

 

500 

Festiwal of lights w hołdzie 
Uczestnikom Powstania 

Wielkopolskiego 

I LOVE OFF ROAD.  
I LOVE NATURE 

 

02.01.2019 r.-
31.03.2019 r. 

 

8000 

Spektakl historyczny 27/12 
 

Fundacja Inicjatyw 
Społecznych  
"Mili Ludzie" 

 

09.07.2018 r. - 
31.03.2019 r. 

 

120 

Historia koleją się toczy  
 

Towarzystwo Kolei 
Wielkopolskiej  

z siedzibą  w Jarocinie 
 

01.01.2019 r.-
30.06.2019 r. 

 

Brak danych 

Ambasadorzy pamięci Stowarzyszenie  
"Enter Art" 

10.09.2018 r. - 
28.02.2019 r. 

200 
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Leon Prauziński, artysta 
zapomniany 

Fundacja Sztuki  
i Edukacji Filmowej 
SZTUKA POZNANIA 

09.07.2018 r.-
30.06.2019 r. 

brak danych 

Provinz Posen - stworzenie, 
nagranie i wydanie albumu 

muzycznego 

Fundacja Art Fidelis 
31.08.2018 r. - 
31.05.2019 r. 

brak danych 

Uczestnicy Powstania 
Wielkopolskiego - baza on-line 

Wielkopolskie 
Towarzystwo 

Genealogiczne 
"Gniazdo" 

09.07.2018 r.- 
30.06.2019 r. 

9 000 

"PAMIĘTAMY" 100-lecie 
Wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego oczami osób 
niepełnosprawnych 

Fundacja "Mielnica" 
01.09.2018 r. - 
30.06.2019 r. 

brak danych 

Pamietamy o czynach naszych 
przodków - 100 rocznica 

Powstania Wielkopolskiego 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niewidomym i Słabo 

Widzącym 
Absolwentom Ośrodka 

Szkolno- 
Wychowawczego Dla 
Dzieci Niewidomych  
w Owińskach "Być 

Potrzebnym" 

09.07.2018 r.- 
30.06.2019 r. 

30 

Forum Szkół Polskich w rocznicę 
Powstania Wielkopolskiego. 

Poznań- Europa 

Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk 

16.08.2018 r.- 
28.02.2019 r. 

142 

Powstanie Wielkopolskie na 
szklanych negatywach. 

Upowszechnienie cennej kolekcji 
fotografii, stworzenie gry 

edukacyjnej, przeprowadzenie 
wystaw-eventów 

popularyzujących wiedzę  
o Powstaniu Wielkopolskim 

Fundacja Tres 
15.08.2018 r.- 
30.06.2019 r. 

500 
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Na skraju Wielkopolski Stowarzyszenie 
"Kawęczyńskie Forum 

Rodziców" 

09.07.2018 r. - 
30.06.2019 r. 

100 

"A u nas powstanie!" 
Fundacja "APJA" 

01.10.2018 r.- 
30.06.2019 r. 

473 

Wystawa sztuki fotograficznej pt. 
„Siła WspółPracy” 

Związek Polskich 
Artystów Fotografików 

Okręg Wielkopolski 

09.07.2018 r. - 
30.04.2019 r. 

10 000 

Inny wymiar Powstania FUNDACJA"PRZESTRZEŃ 
AKTYWNOŚCI ROZWOJU 

I KREATYWNOŚCI" 

09.07.2018 r. - 
31.03.2019 r. 

300 

"HEROsi WOLNOŚCI" Towarzystwo 
Miłośników Kłecka  

i Ziemi Kłeckiej 

01.10.2018 r. - 
30.06.2019 r. 

77 

"Nie rzucim ziemi skąd nasz ród" - 
patriotyzm wczoraj i dziś  

w stulecie wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 

Stowarzyszenie 
Oświatowe Onuphrius 09.07.2018 r. - 

19.04.2019 r. 

brak danych 

"Śmigielanie w drodze do 
Niepodległej" 

Śmigielskie 
Towarzystwo Kulturalne 

01.11.2018 r. - 
15.02.2019 r. 

400 

Zlot Harcerzy Chorągwi 
Wielkopolskiej ZHP 

Związek Harcerstwa Polskiego - 
Chorągiew Wielkopolska 

Związek Harcerstwa 
Polskiego - Chorągiew 

Wielkopolska 
12.10.2018 r.- 
10.03.2019 r. 

1 500 

Historia prawdziwa zrywu 
powstańczego mieszkańców 

Gminy Brodnica 

Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego - 

Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości 

09.07.2018 r. - 
31.03.2019 r. 

500 

Popularyzacji wiedzy o Powstaniu 
Wielkopolskim na łamach 

"Przeglądu Wielkopolskiego" oraz 
portalu e-pw.pl 

Wielkopolskie 
Towarzystwo Kulturalne 

w Poznaniu 

15.08.2018 r. - 
30.06.2019 r. 

2 800 

Tobie każdy cień myśli gorącej Fundacja Przestrzeń 01.09.2018 r.- 
30.06.2019 r. 

100 
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Cykl działań kulturalno - 
historycznych, związanych  
z obchodami 100. Rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego 

Stowarzyszenie 
Kulturalno-Turystyczne 

Viator 
01.11.2018 r. - 
30.04.2019 r. 

200 

Cykl filmów popularyzujących 
dzieje powstania wielkopolskiego 

dla odbiorcy polskiego  
i zagranicznego 

Stowarzyszenie 
Kulturalno-Turystyczne 

Viator 
09.08.2018 r. - 
31.05.2019 r. 

2 000 

Wielkopolskie drogi do wolności - 
rowerem przez historię 

Stowarzyszenie 
"Kórnickie Bractwo 

Rowerowe" w Kórniku 

08-09-2018 r. - 
25.05.2019 r. 

100 

Listy, niebajki o Powstaniu 
Wielkopolskim - czyli teatralny 

projekt familijny 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 
Niewidomych 

01.08.2018 r.- 
10.03.2019 r. 

brak danych 

Nie należy dłużej czekać Związek Harcerstwa 
Polskiego - Chorągiew 

Wielkopolska 

09.07.2018 r.- 
31.03.2019 r. 

1 500 

 
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 
 

Nazwa konkursu 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

Otwarty konkurs ofert pn.  
"Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 

Wzmacnianie więzi wspólnoty 
lokalnej poprzez popularyzację 
wiedzy o historii szkolnictwa na 

terenach wiejskich – opracowanie 
i wydanie publikacji p.n. ”Szkoła 
podstawowa w Łuszczanowie” 

wraz z wydarzeniami 
towarzyszącymi 

Stowarzyszenie „Na 
Rzecz Integracji  
i Rozwoju Wsi 
Łuszczanów” 

 

01.09.2019 r. -
10.11.2019 r. 

Przygotowanie i wydruk publikacji. Brak danych 
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Piękny strój, twarz wesoła- sieją 
szczęście dookoła :) 

Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich 

„KANWA” w Orchowie 
 

01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Zakup strojów na członków stowarzyszenia. 
Warsztaty haftu. Stworzenie tradycyjnych 
strojów. 

25 

Promocja idei Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi poprzez wymianę 

podłogi w Sali OSP we wsi 
Grochowy 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Grochowach 

 

01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Położenie podłogi w Sali OSP. 250 

Lubiń da się lubić Stowarzyszenie Oliwskie 
Słoneczko 

 

01.09.2019 r. - 
18.10.2019 r. 

Konkurs fotograficzny, wystawa, koncerty. ok. 1000 

W rytmie disco mogę wszystko Opatowskie 
Stowarzyszenie 

Kulturalno- Sportowe  
 

01.09.2019 r. - 
15.10.2019 r. 

Impreza integracyjna, rajd rolkarzy. 150 

Dzień Izdebna Stowarzyszenie „ Łączy 
nas Izdebno” 

 

02.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Festyn na temat dawnego rzemiosła. 120 

Wydanie monografii OSP Kowale 
Pańskie zachowaniem dziedzictwa 
sołectwa Kowale Pańskie Kolonia 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kowalach 

Pańskich 
 

01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Wydanie monografii na temat historii wsi. 
 

Bak danych 

Chrośnica na przestrzeni ponad 
70 lat 

Stowarzyszenie 
”Aktywna Wieś”  

w Chrośnicy  

02.09.2019 r. - 
03.11.2019 r. 

Wydanie folderu na temat historii wsi. 
Doposażenie zaplecza kuchennego. 

Brak danych 

MANEWRY GRZYBOWE Stowarzyszenie Odnowy 
i Rozwoju Wsi Plecemin 

01.09.2019 r. -
31.10.2019 r. 

Organizacja mistrzostw w zbieraniu 
grzybów, konkurs kulinarny, konkursy i gry 
dla dzieci. 

150 

Konarzew- nasze miejsce Stowarzyszenie „Razem 
dla Konarzewa” 

02.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Spotkanie integracyjne, turniej sportowy. Brak danych 

Mistrzostwa rzut paletą –  
Dzięcioły 2019 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Dzięciołach 

01.09.2019 r. -
31.10.2019 r. 

Remont zaplecza kuchennego oraz zakup 
wyposażenia kuchni. 

300 

Zielono mi, czyli poprawa jakości 
terenów zielonych 

Koło Gospodyń 
Wiejskich Włościejewice 

i Ługi 

02.09.2019 r. -
10.10.2019 r. 

Zagospodarowanie terenu, budki i poidełka 
dla ptaków. 

Brak danych 



39 
 

Remont świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Szadek wraz 

z zagospodarowaniem terenu 
wokół świetlicy 

Kółko Rolnicze w Szadku 01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Remont świetlicy wiejskiej. 243 

Wielopokoleniowe miejsce na 
organizację występów i imprez 
pod wiatą, na boisku wiejskim  

w Kamienniku 

Stowarzyszenie „Nasza 
Wieś Naszym Domem” 

01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Budowa wiaty drewnianej. 300 

Z lasem za pan brat – poznawanie 
fauny i flory najbliższej okolicy 

zakończone wspólną biesiadą przy 
regionalnym stole 

Stowarzyszenie 
Działamy Razem 

01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Montaż karmników i budek lęgowych dla 
ptaków. Warsztaty na temat flory i fauny. 

250 

Poznaj sołectwa Wrót 
Wielkopolski 

Stowarzyszenie Wrota 
Wielkopolski 

01.09.2019 r. -
31.10.2019 r. 

Rajd rowerowy, piknik integracyjny. 140 

Kultywowanie lokalnych tradycji 
poprzez zakup instrumentu 
muzycznego i organizację 

warsztatów muzycznych dla 
członków Gminnej Orkiestry Dętej 

przy OSP w Czajkowie 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Czajkowie 

02.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Zakup instrumentów, organizacja 
warsztatów muzycznych. Organizacja 
koncertu dla lokalnej społeczności. 

100 

Orkiestra Dęta Don Bosco łączy 
pokolenia i wspiera aktywność 

mieszkańców sołectwa Marszałki 
poprzez kultywowanie 

miejscowych tradycji muzycznych 

Stowarzyszenie 
„Orkiestra Dęta  Don 

Bosco Marszałki” 

02.09.2019 r. -
31.10.2019 r. 

Warsztaty muzyczne, zakup instrumentów  
i paneli akustycznych. 

Brak danych 

Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej przed salą OSP  

w Brzezinach na cele rekreacyjne 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Brzezinach 

01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Zagospodarowanie terenu. Brak danych 

Węglew rzeźbami słynie Stowarzyszenie 
Kulturalne „Tradycja” 

01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Plener rzeźbiarski. 160 

Rowerem przez moją okolicę Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska” 

02.09.2019 r. -
31.10.2019 r. 

Rajd rowerowy, zakup kasków. Organizacja 
pikniku integracyjnego. 

150 

Kulturalny Piknik Rodzinny –  
A w Bukownicy tradycyjnie, 

swojsko, zdrowo, bo dyniowo 

Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich 

BUKOWIANKI  
w Bukownicy 

01.09.2019 r. -
23.10.2019 r. 

Piknik integracyjny, warsztaty kulinarne. 
Zakup namiotu plenerowego, ławek  
i stołów. 

500 
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Wymiana siedzisk w boksach i na 
trybunie sportowej boiska LZS 

Siedlików  

Ludowy Zespół 
Sportowy w Siedlikowie 

01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Wymiana siedzisk w boksach dla 
zawodników sportowych. 

Brak danych 

Jeszcze nie takie stare a dla 
niektórych już nowe 

Partnerstwo Lokalne 
 w Śmiglu 

02.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Impreza integracyjna promująca tradycje 
wielkopolskie. 

100 

Dawniej i dziś- szycie, pranie, 
prasowanie 

Stowarzyszenie „DOM” 
Dobrowska Organizacja 

Międzypokoleniowa 

01.09.2019 r. -
30.09.2019 r. 

Piknik integracyjny, kultywowanie dawnych 
zawodów. Stworzenie muzeum 
przedmiotów gospodarstwa domowego. 

80 

Skarżyn odnawiamy i pyrką 
przygryzamy 

Skarżyńskie 
Stowarzyszenie Osób 

 z Inicjatywą 

01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Warsztaty kulinarne, zakup wyposażenia 
kuchennego. 

Brak danych 

Jesienne potrawy przyprawione 
tradycją 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Michałowie 

02.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Remont sali budynku OSP. Brak danych 

Wiejskie Święto Ziemniaka Koło Gospodyń 
Wiejskich w Rososzycy 

01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Festyn integracyjny promujący potrawy  
z ziemniaków . 

700 

Piknik pokoleń „Wrząca dawniej  
i dziś” 

Koło Gospodyń 
Wiejskich we wsi 

Wrząca 

01.09.2019 r. -
31.10.2019 r. 

Piknik integracyjny, konkurs fotograficzny. 100 

Festyn sportowo-rekreacyjny 
„Łączy nas piłka” 

Gminny Klub Sportowy 
Iskra Prosna 
Sieroszewice 

01.09.2019 r. -
30.09.2019 r. 

Turniej piłkarski. ok. 100 

Smaki jesieni na Końcu Świata Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy 

Kraszewice 

01.09.2019 r. -
31.10.2019 r. 

Impreza integracyjna, warsztaty kulinarne. 
Zakup namiotu plenerowego. 

Brak danych 

Rodzinny piknik jubileuszowy Stowarzyszenie Aktywni 
Rodzice 

01.09.2019 r. -
14.11.2019 r. 

Piknik integracyjny. Brak danych 

Altana łącząca pokolenia Parafia p.w. Wszystkich 
Świętych w Liskowie 

01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Zagospodarowanie terenu, zakup ławek  
i stołów. 

Brak danych 

Koło Gospodyń Wiejskich 
Żeronice – na start 

Koło Gospodyń 
Wiejskich Żeronice 

01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Zakup namiotu plenerowego oraz 
wyposażenia zaplecza kuchennego. 
Organizacja festynu integracyjnego. 

190 

Kulturalne Sołectwo Lotyń – 
kluczem do integracji i odnowy 

wsi 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Sołectwa 

Lotyń 
 

01.09.2019 r. -
.09.11.2019 r. 

Organizacja zabaw i gier plenerowych dla 
dzieci. Zakup projektora i głośników, 
organizacja kina plenerowego. 

70 
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60-lecie Straży OSP Józefów Ochotnicza Straż 
Pożarna w Józefowie 

01.09.2019 r. - 
15.11.2019 r. 

Obchody 60-lecia OSP. Piknik integracyjny, 
zawody sportowe. 

Brak danych 

Wsie „Odnawiamy” i z przytupem 
zaśpiewamy 

Stowarzyszenie 
Miłośników Inicjatyw 
Muzycznych „ SMIM” 

01.09.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Utworzenie chóru, organizacja warsztatów 
śpiewu. Zakup instrumentów oraz obuwia 
dla chóru. 

20 

Odświeżenie elewacji wewnątrz 
budynku, wymiana oświetlenia, 

karniszy oraz elementów instalacji 
elektrycznej 

 

Ochotnicza Straż 
Pożarna Kolonia 

Ostrowska- Świerczyna 

01.09.2019 r. -
12.10.2019 r. 

Remont sali wiejskiej. Brak danych 

Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii  
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Program 

poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie 
finansowe zakupu węzy pszczelej”. 

Regionalny Związek 
Pszczelarzy Wielkopolski 

Północnej  
w Chodzieży 

 

19.07.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Zadanie wsparło 25895 rodziny pszczele 
 
 

728 

Regionalny Związek 
Pszczelarzy Wielkopolski 

Południowej im. Prof. 
Teofila Ciesielskiego  

w Kaliszu 
 

19.07.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Zadanie wsparło 21214 rodziny pszczele 
 
 
 

717 

Regionalny Związek 
Pszczelarzy  

z siedzibą w Koninie 
 

19.07.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Zadanie wsparło 21819 rodziny pszczele 
 
 

744 

Rejonowy Związek 
Pszczelarzy  
w Lesznie 

 

19.07.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Zadanie wsparło 18149 rodziny pszczele 
 
 

701 

Wojewódzki Związek 
Pszczelarzy 

 
 
 

19.07.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Zadanie wsparło 45707 rodziny pszczele 1535 
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DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

Uchwała nr 60/2018 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia  

13 grudnia 2018 roku w sprawie: 
ogłoszenia otwartych konkursów ofert 

na realizację w formie  
 wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej w roku 

2019. 
 

Załącznik nr 1: Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie wspierania zadania 

publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2019 

2019 European U 17 
Championship 

Fundacja Narodowy 
Badminton  

w Warszawie 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej.  

Brak danych 

 Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie imprez 
sportowych rangi wojewódzkiej, 

ogólnopolskiej i międzynarodowej 
na terenie Województwa 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy "Dąbrówka" 

Poznań 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

193 

Organizacja VI Hokejowego 
Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu 

Uczniowski Klub 
Sportowy Szkoły 

Podstawowej  
nr 5 "SWAREK" 

Swarzędz 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

16 drużyn 
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Organizacja cyklu turniejów 
"Grand Prix Wielkopolski dzieci  

w hokeju na trawie" 

Uczniowski Klub 
Sportowy Szkoły 

Podstawowej  
nr 5 "SWAREK" 

Swarzędz 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

180 

Organizacja Międzynarodowego 
Wojskowego Turnieju Hokeja na 

Trawie 

Wojskowy Klub 
Sportowy "Grunwald" 

Poznań 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Brak danych 

Finał Pucharu Polski WKKW Stowarzyszenie 
Jeździeckie Baborówko 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

138 

 

Festiwal Jeździecki Baborówko Stowarzyszenie 
Jeździeckie Baborówko 

w Baborówku 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

160 (225 koni) 

 

4 FOULEE - Międzynarodowe 
Zawody w skokach przez 
Przeszkody CSI4* Poznań 

Stowarzyszenie Klub 
Sportowy "JUMPING 
EVENTS" w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

187 par 
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Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  

i międzynarodowej (sport 
wyczynowy) 

Jeździecki Klub 
Sportowy Przybyszewo 

przy Wyższej Szkole 
Marketingu  

i Zarządzania w Lesznie 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

58 

 

Organizacja na terenie 
województwa wielkopolskiego 

imprez lub jednolitych 
tematycznie cykli imprez 

sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  

i międzynarodowej (sport 
wyczynowy) 

Jeździecki Klub 
Sportowy Przybyszewo 

przy Wyższej Szkole 
Marketingu 

i Zarządzania w Lesznie 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

159 

 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 

imprez: - sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  

i międzynarodowej (sport 
wyczynowy), - sportowych  
i rekreacyjnych o zasięgu 

minimum ponadlokalnym, 
subregionalnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim i 
międzynarodowym (sport 
powszechny), na terenie 

województwa wielkopolskiego 
„47 BŁĘKITNA WSTĘGA 

WIELKOPOLSKI – 11 MEMORIAŁ 
HENRYKA HELAKA” – IWNO gm. 

KOSTRZYN WLKP 

Ludowy Klub Jeździecki 
"Abaria" Iwno 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

73 
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XVI Włościańskie Zawody  
w Powożeniu Zaprzęgami – 

„Memoriał dr. Ireneusza 
Maślińskiego” 

Stowarzyszenie 
Sportowe PEGAZ 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

106 

 

Turniej Nadziei Olimpijskich i Orła 
Białego 

Klub Jeździecki "Agro - 
Handel Śrem" Stajnia 

Olsza w Olszy 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

732 
osobostarty 

 

XVII Puchar Polski w Brazylijskim 
Jiu-Jitsu 

Klub Sportowy 
Copacabana Konin 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

661 

 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 

imprez: - sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  

i międzynarodowej (sport 
wyczynowy), - sportowych  
i rekreacyjnych o zasięgu 

minimum ponadlokalnym, 
subregionalnym, wojewódzkim, 

Klub Sportowy 
Akademia Judo  

w Poznaniu 

 
30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

739 
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ogólnopolskim  
i międzynarodowym (sport 

powszechny), na terenie 
województwa wielkopolskiego /XI 

Memoriał Jigoro Kano w Judo-
Szansą dla Każdego 

 

Otwarty Maraton Kajakowy 
"Warta Challenge" Grand Prix PZK 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji 
Wodnej "Warta"  

w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

86 

 

Organizacja na terenie 
województwa wielkopolskiego 

imprez lub jednolitych 
tematycznie cykli imprez:  
a) sportowych o randze 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej  
i międzynarodowej (sport 

wyczynowy),  
b) sportowych i rekreacyjnych  

o zasięgu minimum 
ponadlokalnym, subregionalnym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim  
i międzynarodowym (sport 

powszechny) (nazwa zadania: 
Regaty Kajakowe Memoriał  

T. Pasika) 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

51 

 

I PUCHAR ŚWIATA ICF sprint  
i paracanoe 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  

Brak danych 
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z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

 

Mistrzostwa Europy  
w parakajakarstwie 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

Brak danych 

 

Regaty im. Wojciecha 
Skrzypczyńskiego 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

370 

 

Ogólnopolskie Regaty Kajakowe 
Juniorów i Młodzików im. Rafała 

Piszcza 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

267 

 

Mistrzostwa Województwa 
Wielkopolskiego 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  

446 
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z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

 

XVI Ogólnopolski maraton  
w kolarstwie górskim Cross - 

Country „MICHAŁKI 2019 
Wieleń.” 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Płomień” 

przy Szkole 
Podstawowej  

w Wieleniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

387 

 

34 Ogólnopolski Wyścig Kolarski 
Szlakiem Bursztynowym – Hellena 

Tour 2019 

Kaliskie Towarzystwo 
Kolarskie w Kaliszu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

113 

 

Mistrzostwa Wielkopolski  
w kolarstwie torowym 

Wielkopolski Związek 
Kolarski w Kaliszu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

91 

 

Szukamy Następców 
Olimpijczyków 

Wielkopolski Związek 
Kolarski w Kaliszu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  

1306 (108 
zawodników/ 

etap) 
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z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

 

Nocne Kryterium Kolarskie - 
Memoriał Józefa Jankowskiego 

Wielkopolski Związek 
Kolarski w Kaliszu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

23 

 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 

imprez: - sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  
i międzynarodowej na terenie 

województwa wielkopolskiego - 
XXVII Ogólnopolski Wyścig 

Kolarski ,,Po Ziemi Konińskiej"  
w kat. Junior Młodszy 

Konińskie Ludowe 
Towarzystwo Cyklistów 

w Koninie 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

65 

 

Akademickie Mistrzostwa Europy 
w Koszykówce 

Organizacja 
Środowiskowa 

Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

26 zespołów 

 

IV Memoriał im. Romana Habera 
w koszykówce kobiet 

Organizacja 
Środowiskowa 

Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  

85 
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z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

 

"Organizacja cyklu imprez 
koszykówki 3x3 pn. "GRAND PRIX 
WIELKOPOLSKI W KOSZYKÓWCE 

3X3 2019"" 

Stowarzyszenie 
Streetball Polska  

w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

265 

 

II Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki "TYTUS CUP" - Kórnik 

2019 

Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 

Sportowy Poznań 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

16 drużyn 

 

Organizacja XXXX Memoriału  
W. Zielińskiego i J. Krukowskiego 

w kręglarstwie młodzieżowym  
o charakterze ogólnopolskim 

Okręgowy Związek 
Kręglarski w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

106 

 

Organizacja XXXVII Turnieju  
w kręglarstwie młodzieżowym 
"Wielkopolska Zaprasza 2019"  
o charakterze ogólnopolskim. 

Okręgowy Związek 
Kręglarski w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  

81 
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z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

 

Bieg z okazji 63 Rocznicy 
Poznańskiego Czerwca 1956 roku 

Stowarzyszenie Forward 
w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

Brak danych 

 

Organizacja na terenie 
województwa wielkopolskiego 

imprez lub jednolitych 
tematycznie cykli imprez 

sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  

i międzynarodowej (sport 
wyczynowy) na terenie 

województwa wielkopolskiego 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe  

w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

116 

 

VI Międzynarodowy Turniej  
im. Jerzego Kryjoma 

Ostrowski Klub 
Sportowy "OKS Ostrów 

WLKP" 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

170 

 

XVI Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
"OLIMPIA CUP '2019" 

Ludowy Klub Sportowy 
"Olimpia" Strzyżewko 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  

42 drużyny 
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z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

 

Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej „LECH CUP U-12 2019” 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „Kolejorz”  

w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

118 

 

Organizacja ogólnopolskiego 
turnieju piłki nożnej dziewcząt 

Stowarzyszenie Szkoła 
Futbolu w Luboniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

118 

 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 

imprez: - sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  

i międzynarodowej (sport 
wyczynowy), - sportowych 
i rekreacyjnych o zasięgu 

minimum ponadlokalnym, 
subregionalnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim  
i międzynarodowym (sport 

powszechny), na terenie 
województwa wielkopolskiego 

Powiatowy Klub 
Sportowy "MOS"  

w Zbąszyniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

73 pary 
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"Obłędna Plaża" - turniej plażowej 
piłki siatkowej kobiet i mężczyzn 

 

Międzynarodowy Turniej Sportów 
Tradycyjnych "Pierścieniówka" 

Stowarzyszenie 
Kulturalno-Sportowe 

"Integracje" w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

249 

 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez - sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  

i międzynarodowej (sport 
wyczynowy) - sportowych  
i rekreacyjnych o zasięgu 

minimum ponadlokalnym, 
subregionalnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim  
i międzynarodowym (sport 

powszechny), na terenie 
województwa wielkopolskiego VII 
Bieg przełajowy " KAPI Grand Prix 

2018 

Stowarzysznie La 
Spartakus w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

144 

 

Bieg Olimpijski - Racot 2019 Szkolny Klub Sportowy 
Jantar w Racocie 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

1 200 
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Wiosenne Biegi Przełajowe - 
Racot 2019 

Szkolny Klub Sportowy 
Jantar w Racocie 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

400 

 

Zawody Biegowe Forest Run Poco Loco Adventure 
w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

398 

 

Polish Talent Cup w rugby Rugby Klub Sparta 
Jarocin 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

14 drużyn (250) 

 

Puchar Wielkopolski w rugby Rugby Klub Sparta 
Jarocin 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

250 
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Polska Boccia '2019 Stowarzyszenie 
Sportowo - 

Rehabilitacyjne "START" 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

66 (+64 
towarz.) 

 

WIŚNIK CUP - V edycja Fundacja im. Doktora 
Piotra Janaszka PODAJ 

DALEJ w Koninie 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

Brak danych 

 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez: - sportowych rangi 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej i 
międzynarodowej (sport 

wyczynowy), – sportowych i 
sportowo – rekreacyjnych  

o zasięgu minimum 
ponadlokalnym, subregionalnym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim  
i międzynarodowym (sport 

powszechny), na terenie 
województwa wielkopolskiego. 

Nazwa zadania: XI 
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI 

NOŻNEJ SZKÓŁ SPECJALNYCH, XV 
MEMORIAŁ IM. ROMANA 

Uczniowski Klub 
Sportowy "KUSY"  

w Gnieźnie 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

133 
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PARYSKA GNIEZNO 30 MAJA - 01 
CZERWCA 2019 

 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 

imprez: - sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  

i międzynarodowej (sport 
wyczynowy), - sportowych  
i rekreacyjnych o zasięgu 

minimum ponadlokalnym, 
subregionalnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim 
i międzynarodowym (sport 

powszechny), na terenie 
województwa wielkopolskiego / 

VII Mistrzostwa Polski Osób 
Niepełnosprawnych w Judo 

Klub Sportowy 
Akademia Judo  

w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego   
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

97 

 

Organizacja na terenie 
województwa wielkopolskiego 

imprez lub jednolitych 
tematycznie cykli imprez:  
a) sportowych o randze 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej  
i międzynarodowej (sport 

wyczynowy),  
b) sportowych 

 i rekreacyjnych o zasięgu 
minimum ponadlokalnym, 

subregionalnym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim  

i międzynarodowym (sport 
powszechny). 

Fundacja Pomocy 
Osobom 

Niepełnosprawnym  
"Z Floretem Do Gwiazd" 

w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

- 

 

Organizacja na terenie 
województwa wielkopolskiego 

imprez lub jednolitych 
tematycznie cykli imprez:  

Fundacja Pomocy 
Osobom 

Niepełnosprawnym  

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 

46 
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a) sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  

i międzynarodowej (sport 
wyczynowy), b) sportowych 

i rekreacyjnych o zasięgu 
minimum ponadlokalnym, 

subregionalnym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim  

i międzynarodowym (sport 
powszechny) 

"Z Floretem Do Gwiazd" 
w Poznaniu 

Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

 

46. Poznański Międzynarodowy 
Rajd Pojazdów Zabytkowych 

Automobilklub 
Wielkopolski  
w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

29 załóg 
 

 

Organizacja Mistrzostw Fia Strefy 
Europy Centralnej Wyścigów 

Samochodowych, Wyścigowych 
Samochodowych Mistrzostw 

Polski Hour Race, Wyścigowych 
Samochodowych Mistrzostw 

Polski 2019 

Automobilklub 
Wielkopolski  
w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

121 

 

Supermoto European 
Championchip 2019 

Automobilklub 
Wielkopolski  
w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  

24 
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w dziedzinie kultury fizycznej. 

 

XXVII Międzynarodowy Festiwal 
Szachowy w Poznaniu 

Wielkopolski Związek 
Szachowy w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

317 

 

Mistrzostwa Wielkopolski 
Juniorów i Młodzików w szachach 

Wielkopolski Związek 
Szachowy w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

256 

 

II Puchar Polski Juniorów w szabli 
kobiet i mężczyzn 

Koniński Klub 
Szermierczy w Koninie 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

104 

 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez -sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  
i międzynarodowej na terenie 
województwa wielkopolskiego 

pn. ,,Ogólnopolski Turniej 
Szermierczy młodzików w szabli 

Klub Sportowy 
Akademickiego Związku 
Sportowego Akademii 

Wychowania Fizycznego 
im. Eugeniusza 

Piaseckiego w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  

Brak danych 
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dziewcząt  
i chłopców” 

w dziedzinie kultury fizycznej. 

 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez -sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  
i międzynarodowej na terenie 
województwa wielkopolskiego 

pn. ORGANIZACJA 41 Memoriału 
Fechtmistrza Jana Pieczyńskiego 

we florecie kobiet i mężczyzn 

Klub Sportowy 
Akademickiego Związku 
Sportowego Akademii 

Wychowania Fizycznego 
im. Eugeniusza 

Piaseckiego 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

134 

 

Ogólnopolski Turniej do lat 14  
w szabli dziewcząt i chłopców 

Koniński Klub 
Szermierczy w Koninie 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

125 

 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez- sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  

i międzynarodowej (sport 
wyczynowy) – sportowych 
 i rekreacyjnych o zasięgu 
minimum ponadlokalnym, 

subregionalnym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim  

i międzynarodowym ( sport 
powszechny) na terenie 

województwa wielkopolskiego. 
VIII Ogólnopolski Memoriał im. 

Jarosława Maćkowiaka w tenisie 
stołowym. 

Wielkopolski Związek 
Tenisa Stołowego  

w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

85 
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XVIII Ogólnopolski Turniej 
Tenisowy im. Wiesława Gąsiorka 

2019 

Fundacja Tenisowa im. 
Wiesława Gąsiorka  

w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

50 

 

Poznań Open - Międzynarodowy 
Turniej Tenisa Zawodowego 

Mężczyzn rangi ATP Challenger 

Stowarzyszenie 
Sportowe "Park 

Tenisowy Olimpia"  
w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

66 

 

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 

imprez; sportowych i 
rekreacyjnych  

o zasięgu minimum 
ponadlokalnym, subregionalnym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim  
i międzynarodowym na terenie 

województwa wielkopolskiego. - 
Otwarte Mistrzostwa 

Wielkopolski Amatorów w Tenisie 

Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej "Korty" 

w Koninie 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

121 

 

XX MIĘDZYNARODOWE 
MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI - 

TALEX OPEN 

Organizacja 
Środowiskowa 

Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

64 
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podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

 

43 GRAND PRIX WOJCIECHA 
FIBAKA 

Organizacja 
Środowiskowa 

Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

64 

 

Międzynarodowy Turniej 
Klasyfikacyjny Europejskiej 
Federacji Tenisowej Tennis 

Europe Młodzików i Młodziczek 
do lat 14 w tenisie ziemnym 

KS "Promień"  
w Opalenicy 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

551 

 

International Windsurfing Regatta Uczniowski Jacht Klub 
Sportowy "Szturwał"  

w Kaliszu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

97 

 

Organizacja na terenie 
województwa wielkopolskiego 

imprez lub jednolitych 
tematycznie cykli imprez:  
a) sportowych o randze 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej  

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie w Kaliszu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

200 
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i międzynarodowej (sport 
wyczynowy), b) sportowych  

i rekreacyjnych o zasięgu 
minimum ponadlokalnym, 

subregionalnym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim  

i międzynarodowym (sport 
powszechny) (nazwa zadania: 

Zawody na Ergometrze 
Wioślarskim 

podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

 

Puchar Świata w Wioślarstwie Fundacja Wielkopolskie 
Wioślarstwo  
w Poznaniu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

819 (74- ON) 

 

Organizacja na terenie 
województwa wielkopolskiego 

imprez lub jednolitych 
tematycznie cykli imprez:  
a) sportowych o randze 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej  
i międzynarodowej (sport 

wyczynowy), b) sportowych 
i rekreacyjnych o zasięgu 

minimum ponadlokalnym*, 
subregionalnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim  
i międzynarodowym (sport 

powszechny)* (nazwa zadania: 
Regaty wioślarskie w ramach 

Warsztatów Wioślarskich) 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie w Kaliszu 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

105 
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XIII Międzynarodowy Turniej  
w zapasach o Memoriał Józefa 

Moczyńskiego 

Klub Sportowy 
"Sobieski" 

30.03.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019"  
w dziedzinie kultury fizycznej. 

167 

Uchwała nr 60/2018 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia  

13 grudnia 2018 roku w sprawie: 
ogłoszenia otwartych konkursów ofert 

na realizację w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury fizycznej w roku 
2019.  

Załącznik nr 2: Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz 
poprawy i rozwoju bazy sportowej  

w roku 2019. 

Poprawa i rozwój bazy sportowej 
w roku 2019 - Wioślarstwo  

w Polonii. 

Towarzystwo Wioślarzy 
Polonia T.Z. w Poznaniu 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

Brak danych 

 

Remont placów jeździeckich  
i zakup sprzętu 

Stowarzyszenie 
Jeździeckie Baborówko 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

530 

Poprawa i Rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego – remont 
istniejących obiektów lub 

urządzeń sportowych 
wykorzystywanych przez 

organizacje pozarządowe -pt. 
„Remont Centrum Szermierczego 

Klub Sportowy 
Akademickiego Związku 
Sportowego Akademii 

Wychowania Fizycznego 
im. Eugeniusza 

Piaseckiego w Poznaniu 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

122 
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AZS AWF Poznań” – II etap 
realizacyjny 

Remont szatni w K.S. "Posnania" Klub Sportowy Posnania 
w Poznaniu 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

510 

 

Doposażenie UKS 
SZAMOTULANIN w niezbędny 

sprzęt sportowy 

Uczniowski Klub 
Sportowy 

SZAMOTULANIN przy 
Zespole Szkół Nr 3 im. 

Hugona Kołłątaja  
w Szamotułach 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

100 

Dalsze poszerzanie dostępu 
młodzieży szkolnej do rozwoju 

sportowego po przez uprawianie 
podnoszenia ciężarów oraz 

dążenie do mistrzostwa w tej 
dyscyplinie. 

Ludowy Klub Sportowy 
"Budowlani - Całus" 

Nowy Tomyś 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

119 

Remont i Wymiana Świetlików 
Łukowych na Dachu Obiektu KS 

Sobieski Poznań/Nagłośnienie na 
sali głównej 

Klub Sportowy 
"Sobieski" w Poznaniu 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

120 

Doposażenie bazy sportowej 
Kaliskiego Towarzystwa 

Kolarskiego służącej szkoleniu 
dzieci i młodzieży w kolarstwie. 

Kaliskie Towarzystwo 
Kolarskie w Kaliszu 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

60 

Remont motorówki oraz 
doposażenie sprzętowe klubu 
windsurfingowego w Kaliszu 

Uczniowski Jacht Klub 
Sportowy "Szturwał"  

w Kaliszu 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

30 

 

Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego (nazwa zadania: 
Remont szatni zawodniczej , 
pomieszczenia trenerskiego  

i pomieszczeń do hangarowania 
sprzętu) 

Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie "KTW"  

w Kaliszu 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

110 
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Rewitalizacja przystani żeglarskiej 
ŻMKS-Poznań nad Jeziorem 

Kierskim z poprawą dostępności 
dla osób z ograniczeniami 

ruchowymi 

Żeglarski Międzyszkolny 
Klub Sportowy Poznań 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

350 

Remont strzelnicy Kurkowego 
Bractwa Kurkowego w 
Murowanej Goślinie 

Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie  

w Murowanej Goślinie 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

700 

 

Remont kortów tenisowych Organizacja 
Środowiskowa 

Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

117 

Remont pomieszczenia 
szkutniczego na przystani 

kajakowej KS Stomil Poznań 

Klub Sportowy Stomil - 
Poznań 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

60 

Remont ogrzewania na Przystani 
Wioślarskiej PTW Tryton 

Poznańskie 
Towarzystwo Wioślarzy 

Tryton w Poznaniu 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

152 

Poprawa i rozwój bazy sportowej 
na terenie województwa 

wielkopolskiego - Remont strefy 
kręgli i sterowania w kręgielni KS 

Czarna Kula w Poznaniu 

Klub Sportowy "Czarna 
Kula" w Poznaniu 

16.04.2019 r. – 
30.09.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

100 

Remont boiska sportowego 
Ludowego Zespołu Sportowego  

w Siedlikowie 

Ludowy Zespół 
Sportowy w Siedlikowie 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

370 

Remont infrastruktury sportowej, 
kompleksu boisk w Popowie, 

gmina Wronki 

 Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 
Kolejorz w Poznaniu 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

Brak danych 

Remont obiektów przystani wraz  
z doposażeniem sprzętowy, 

Klub Wioślarski z roku 
1904 w Poznaniu 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

50 

Rozwój bazy sportowej Klubu 
Żeglarskiego Kotwica poprzez 

zakup rowerów wodnych 

Klub Żeglarski "Kotwica" 
w Rogoźnie 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

30 
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Nowoczesna baza sportowa - 
szansą na rozwój Liskowiaka! 

Towarzystwo Sportowe 
Liskowiak 

01.04.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na 
obiektach sportowych wykorzystywanych 
przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

170 

Uchwała nr 108/2018 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 grudnia 2018 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartych 

konkursów ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  

w roku 2019. 
Załącznik nr 1 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  

i krajoznawstwa w roku 2019. 

XLII Ogólnopolski Rajd Wiosenny 
do Kobylnicy 

Oddział Polskiego 
Towarzystwa 
Turystyczno-

Krajoznawczego 
Pracowników 

Kolejowych w Poznaniu 

30.03.2019 r. -
30.04.2019 r. 

Poznanie Wielkopolski, piękna przyrody, 
historii. Poszerzenie wiedzy, ruch na 
świeżym powietrzu. Umacnianie więzi  
w rodzinie, integracja międzypokoleniowa. 
Upowszechnianie i promocja turystyki 
(głównie turystyki pieszej i rowerowej,  
w tym rodzinnej). Krzewienie zasad ochrony 
przyrody i zabytków, a także zamiłowania 
do Ojczyzny. 

841 

 

Organizacja 53 Wiosennego Rajdu 
Turystyczno-Krajoznawczego pn. 

„Ruszaj się bo zardzewiejesz” 

PTTK ODDZIAŁ H. 
CEGIELSKI – POZNAŃ 

S.A 

30.03.2019 r. -
24.05.2019 r. 

Udział mieszkańców Poznania, 
województwa wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego, w różnych 
grupach wiekowych, z różnych środowisk 
społecznych i zawodowych. Promocja 
szlaków turystycznych pieszych  
i rowerowych Wielkopolski oraz miejsca 
pamięci Powstania Wielkopolskiego. 
Przypomniano uczestnikom o 100. rocznicy 
zakończenia Powstania Wielkopolskiego 
oraz 65-leciu działalności Oddziału PTTK  
H. Cegielski w Poznaniu. 

324 

 

X Spływ Kajakowy "Szlakiem 
Wielkiej Pętli Wielkopolski" 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna "MARINA" 

20.05.2019 r. -
31.08.2019 r. 

• zorganizowano jedną imprezę 
turystyczną o zasięgu wojewódzkim, co 
przyczyniło się do zwiększenia ruchu 
turystycznego z innych regionów oraz 
podniesienia atrakcyjności regionu 

196 
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konińskiego, jako miejsca do uprawiania 
turystyki aktywnej (wodnej), 

• promowanie zdrowego stylu życia, form 
aktywnego wypoczynku (turystyki 
kwalifikowanej, wodnej), w tym aktywności 
rekreacyjnej i turystycznej, 

• promocja walorów turystyczno-
krajoznawczych Wielkiej Pętli Wielkopolski 
oraz subregionu konińskiego, 

• udokumentowanie fotograficzne 
odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski. 

 
Wielka Pętla Wielkopolska w 5 dni 

łodzią wioślarską 
Towarzystwo Wioślarzy 

MASTERS Poznań 
30.03.2019 r. -
30.06.2019 r. 

Udowodnienie możliwości przepłynięcia  
w tydzień Wielkiej Pętli Wielkopolski łodzią 
wioślarską. 

24 

 

58 Ogólnopolski Rajd "Jesień 
Chopinowska" 

PTTK Zarząd Oddziału 
Ostrów Wielkopolski 

10.06.2019 r. -
30.09.2019 r. 

Zapoznanie uczestników rajdu z muzyką 
Chopina. Zachęcenie do rekreacji ruchowej 
na świeżym powietrzu oraz uczestnictwa  
w następnych rajdach. Upowszechnianie 
różnych form turystyki, zwłaszcza 
kwalifikowanej. Pogłębienie wiedzy 
uczestników o regionie. 

744 

 

21. Spływ Kajakowy “Integracja 
2019” 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji 
Wodnej WARTA 

01.04.2019 r. -
14.08.2019 r. 

Zwiększenie wiedzy na temat bezpiecznego 
spędzania czasu wolnego nad wodą. 
Zwiększenie aktywności fizycznej oraz 
umiejętności kajakarskich. Integracja 
międzypokoleniowa osób starszych, dzieci  
i młodzieży. Poszerzenie wiedzy na temat 
ekologii i ochrony środowiska poprzez 
udział w ogólnopolskiej akcji „Nie pływam  
w śmieciach”. 

50 

 

XLIX Centralny Zlot Aktywu 
Krajoznawczego 2019 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział 
Poznański im. Bernarda 

Chrzanowskiego 

08.04.2019 r. -
17.09.2019 r. 

Organizacja 4-dniowego Zlotu 
Krajoznawców z terenu całego kraju. 
Promocja województwa wielkopolskiego  
i jego walorów, podniesienie poziomu 
wiedzy krajoznawczej uczestników. 
Integracja środowiska krajoznawców oraz 

105 
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wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami Zlotu. Pogłębienie wiedzy  
o przyrodzie i kulturze Wielkopolski, 
rozwijanie zdolności poznawczych, 
motywowanie do systematycznego 
samokształcenia i wymiany doświadczeń. 

 

XXXIII Ogólnopolski Rajd Szlakiem 
Powstania Wielkopolskiego do 

Lusowa 

Oddział Polskiego 
Towarzystwa 
Turystyczno-

Krajoznawczego 
Pracowników 

Kolejowych w Poznaniu 

20.08.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Wszczepienie dzieciom, młodzieży, 
rodzicom i seniorom potrzeby wyjścia  
z domu i aktywnego ruch na świeżym 
powietrzu, w połączeniu z elementami 
poznawczymi podczas przemierzania tras 
pieszych, rowerowych czy też 
autokarowych. Zapoznanie uczestników  
z historią Powstania Wielkopolskiego oraz 
oddanie hołdu powstańcom. Promocja 
województwa wielkopolskiego, poznanie 
regionu, jego historii, osiągnięć, przyrody, 
architektury. 

608 

 

Spływy kajakowe "Aktywnie - 
Zdrowo - Naukowo" 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji 
Wodnej WARTA 

30.03.2019 r. -
18.11.2019 r. 

Zwiększenie wiedzy uczestników  
o kajakarstwie, promocja kajakarstwa  
w Wielkopolsce. Wzrost aktywności 
fizycznej uczestników poprzez udział  
w spływach, grach i zabawach, ruchowych. 
Zdobycie wiedzy na temat ekologii i ochrony 
środowiska oraz nabranie prawidłowych 
nawyków proekologicznych poprzez 
propagowanie ogólnopolskiej akcji „Nie 
pływam w śmieciach”. Wzrost wiedzy na 
temat bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego nad wodą poprzez zajęcia z zasad 
bezpieczeństwa. Wzrost świadomości 
uczestników spływów z zakresu zdrowego 
odżywiania się. 

207 

 
Cykl szkoleń i warsztatów na 

Szlaku Piastowskim 
Klaster Turystyczny 
"Szlak Piastowski  
w Wielkopolsce" 

30.03.2019 r. -
15.11.2019 r. 

Wzrost kompetencji w zakresie tworzenia 
spójnej osi komunikacyjnej na temat oferty 
Szlaku Piastowskiego za pomocą 

63 
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różnorodnych narzędzi marketingowych. 
Wzrost zainteresowania mediami 
społecznościowymi i narzędziami promocji 
internetowej wśród pracowników instytucji 
kultury oraz branży turystycznej w celu 
wykorzystania zdobytej wiedzy  
w codziennym budowaniu wizerunku 
poszczególnych podmiotów, Szlaku 
Piastowskiego i całego regionu 
Wielkopolski. 

 

Organizacja imprezy zamykającej 
rowerowy sezon turystyczny  

w regionie śremskim "Rowerem 
do…" 

Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego - 

Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości 

01.06.2019 r. -
31.10.2019 r. 

Pełniejsze zaspokajanie potrzeb  
i podniesienie poziomu życia mieszkańców 
województwa wielkopolskiego,  
a w szczególności upowszechnianie 
turystyki i krajoznawstwa oraz edukacji 
krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży, 
osób dorosłych oraz osób  
z niepełnosprawnościami. Popularyzacja 
walorów turystycznych województwa 
wielkopolskiego wśród turystów. Udział 
większej niż planowanej w imprezie liczby 
osób przyczynił się do jeszcze większej 
promocji imprezy, popularyzacji wiedzy  
o Wielkopolsce, w tym atrakcjach 
turystycznych regionu śremskiego, 
rowerowych szlaków turystycznych, 
integracji środowiska rowerzystów. 

333 

 

Organizacja V Ogólnopolskiego 
Rajdu "Śrem i okolice z siodełka 

roweru" 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział  
H. Cegielski -  
Poznań S. A. 

30.03.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Zorganizowano i przeprowadzono 1 imprezę 
rowerową (60 osób) oraz 1 imprezę - 
Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną 
(68 osób). Opracowano i przeprowadzono 
quiz wiedzy o atrakcjach turystycznych (18 
nagród). Wykonano 100 szt. znaczka 
okolicznościowego. 

60 
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Rowerowy quest „Śladami Jana 
Długosza po Ziemi Konińskiej” 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna "MARINA" 

04.09.2019 r. -
27.12.2019 r. 

• analiza źródeł historycznych i publikacji 
informacyjnych nt. obiektów znajdujących 
się na trasie questa,  
• analiza stanu technicznego tras 
rowerowych,  
• ocena stanu infrastruktury turystycznej  
w regionie konińskim pod kątem stopnia 
przygotowania dla turystyki rowerowej,  
• dokumentacja fotograficzna ważniejszych 
obiektów historycznych i kulturowych 
miasta Konina i gminy Kazimierz Biskupi,  
• opracowanie i druk 2000 szt. rowerowego 
questa o zasięgu ponadlokalnym,  
• zwiększenie ruchu turystycznego z innych 
regionów oraz podniesienia atrakcyjności 
Konina i powiatu konińskiego, jako 
destynacji turystycznej,  
• popularyzacja tej formy aktywności 
połączonej ze zwiedzaniem oraz edukacją,  
• propagowanie aktywności rekreacyjnej  
i turystycznej,  
• zwiększenie zainteresowania turystyką  
w regionie konińskim 

nakład 
wydawnictwa: 

2 000 szt. 

 

4 Pory Roku w Kajaku Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji 
Wodnej WARTA 

30.03.2019 r. -
15.12.2019 r. 

Zorganizowano 1 spływ kajakowy składający 
się z 4 etapów. Promocja Wielkiej Pętli 
Wielkopolski oraz walorów turystycznych 
Wielkopolski. Zwiększenie wiedzy na temat 
bezpiecznego spędzania czasu wolnego nad 
wodą poprzez zorganizowanie szkoleń 
wśród uczestników. Zwiększenie aktywności 
fizycznej uczestników. Wzrost wiedzy na 
temat ekologii i ochrony środowiska oraz na 
temat trzeźwego trybu życia poprzez udział 
w ogólnopolskich akcjach „Pływam bez 
promili” i „Nie pływam w śmieciach”. 

152 
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Popularyzacja turystyki  
i krajoznawstwa oraz 

upowszechnianie wiedzy  
o walorach turystycznych 

województwa wielkopolskiego 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

30.03.2019 r. -
31.12.2019 r. 

Wyłonienie najlepszego powiatu 
województwa wielkopolskiego w turystyce. 
Kształtowanie nawyków do 
systematycznego, aktywnego spędzania 
czasu wolnego i uprawiania różnych form 
turystyki. Wpajanie nawyku regularnej 
dbałości o stan własnej sprawności 
fizycznej. Kształtowanie postaw 
proekologicznych. Przeciwdziałanie 
patologiom społecznym, umożliwienie 
wyładowanie nadmiaru energii w sposób 
kontrolowany. Podnoszenie wiedzy  
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym  
i umiejętności zachowania się na drodze. 
Podnoszenie wiedzy o walorach 
turystycznych województwa. 

1555 

Uchwała nr 108/2018 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 grudnia 2018 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartych 

konkursów ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  

w roku 2019. 
Załącznik nr 2 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  

i krajoznawstwa na rzecz poprawy  
i rozwoju infrastruktury turystycznej  

w roku 2019. 

Modernizacja pomostu 
pływającego w Kotowie 

Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego – 

Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości 

30.02.2019 r. -
16.08.2019 r. 

Wykonano 1 pomost pływający w Kotowie. 
Wykonanie kompletu znaków żeglugowych 
po obu stronach rzeki. 

Nie dotyczy 

 
Poprawa stanu bezpłatnej, 

ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej oraz rozwój sieci 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-

Krajoznawcze Zarząd 

01.04.2019 r. -
15.10.2019 r. 

Odnowienie oznakowania szlaków 166 km 
szlaków rowerowych w gminach Ostrów 
Wlkp., Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, 

Nie dotyczy 
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szlaków turystycznych na terenie 
województwa wielkopolskiego. 

Odnowienie szlaków rowerowych 
i infrastruktury turystycznej  

w gminach Ostrów Wielkopolski, 
Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, 

Sośnie i Miasta i Gminy Mikstat 
będące uzupełnieniem 

Transwielkopolskiej Trasy 
Rowerowej i Szlaku 

Bursztynowego wchodzących  
w skład WSSR. 

Oddziału Ostrów 
Wielkopolski 

Sośnie, Mikstat. Opracowano i wydano 
mapę z przebiegiem szlaków w Południowej 
Wielkopolsce. Nastąpiła promocja szlaków 
w mediach. 

 

Odnowienie oznakowania szlaku 
pieszego w Puszczy Zielonka  

nr 3 w kolorze niebieskim oraz  
nr 4 w kolorze zielonym 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział 
Poznański im. Bernarda 

Chrzanowskiego 

15.04.2019 r. -
30.09.2019 r. 

Odnowienie oznakowania szlaków pieszych 
o długości 56,6 km. Ułatwienie turystom 
bezpiecznego wędrowania po szlaku  
i dotarcia do z góry zaplanowanych miejsc  
i obiektów. 

Nie dotyczy 

Uchwała nr 110/2018  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 20 grudnia 2018 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  
w roku 2019 - Organizacja akcji 

„Weekend na Szlaku Piastowskim”. 

IV Weekend na Szlaku 
Piastowskim 

Klaster Turystyczny 
"Szlak Piastowski  
w Wielkopolsce" 

01.03.2019 r. -
31.07.2019 r. 

Udział ponad 5000 odbiorców na terenie 
Wielkopolski oraz ponad 4000 odbiorców 
na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. Poszerzenie wiedzy 
uczestników nt. Szlaku Piastowskiego. 
Zapoznanie 4800 osób z ofertą Weekendu 
na stronie www.weekend.szlakpiastowski.pl 
oraz 4800 na stronie 
www.szlakpiastowski.pl. Dotarcie do 
134649 użytkowników na portalu Facebook. 
Podczas Weekendu codzienna oferta Szlaku 
Piastowskiego wzbogaciła się o ponad 61 
dodatkowych propozycji spędzenia wolnego 
czasu (60% udziału obiektów z ofertą 
specjalnie dedykowaną IV Weekendowi na 
Szlaku Piastowskim, przy dostępności 100% 
obiektów/miejsc podczas trwania święta 
Szlaku). Wzrost świadomości  

9000 
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i zainteresowania tematem Szlaku 
Piastowskiego. Budowa silnej i widocznej 
marki Szlaku Piastowskiego. 

Uchwała nr 173/2019  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 17 stycznia 2019 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w formie 
powierzenia zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  
w roku 2019 - Organizacja „Otwarcia 

sezonu wodnego na Wielkiej Pętli 
Wielkopolski”. 

Otwarcie sezonu wodnego na 
Wielkiej Pętli Wielkopolski 

Wielkopolska Grupa 
Sportów Wodnych 

Kilwater 

08.04.2019 r. -
31.07.2019 r. 

Zorganizowana została impreza plenerowa 
otwierająca sezon wodny na Wielkiej Pętli 
Wielkopolski. Zorganizowano pokaz 
ratownictwa wodnego oraz pokaz ślizgaczy. 
W drugiej części imprezy odbyły się zawody 
sprawnościowe, pokazy łodzi Thundercat. 
Uczestnicy zapoznali się także ze sztuką 
budowania łodzi drewnianych. 

800 

Uchwała nr 258/2019  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 31 stycznia 2019 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w formie 
powierzenia zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  
w roku 2019 - Organizacja 

„Wielkopolskich Obchodów Światowego 
Dnia Turystyki”. 

Organizacja Wielkopolskich 
Obchodów Światowego Dnia 

Turystyki 

Organizacja Turystyczna 
Północnej Wielkopolski 

"Dolina Noteci" 

01.07.2019 r. -
31.10.2019 r. 

Podsumowanie sezonu turystycznego. 
Poszerzono wiedzę uczestników nt. 
turystyki w Północnej Wielkopolsce oraz 
atrakcji turystycznych, jakie oferuje Piła. 
Przygotowano i wygłoszono wystąpienia  
i prezentacje, które umożliwiły poszerzenie 
wiedzy, głównie w zakresie turystyki 
rowerowej. Wymiana doświadczeń, wiedzy  
i dobrych praktyk. Rozszerzenie oferty 
regionu i nawiązanie nowych kontaktów. 
Wręczono Odznakę honorową "Za zasługi 
dla województwa wielkopolskiego". 

140 

Uchwała nr 390/2019  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 lutego 2019 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartych 

konkursów ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej w roku 
2019 (programy Ministerstwa Sportu  

i Turystyki).  

Program "Szkolny Klub Sportowy" 
na terenie województwa 

wielkopolskiego 

Szkolny Związek 
Sportowy 

"WIELKOPOLSKA"  
w Poznaniu 

01.05.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Koordynacja programu pozaszkolnych zajęć 
sportowych dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych na 
terenie województwa wielkopolskiego. 

ok. 25000 
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Załącznik nr 1  
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  

na realizację w formie wspierania 
zadania publicznego Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2019 - Program 

„Szkolny Klub Sportowy” w ramach 
rozwijania sportu poprzez wspieranie 

przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci  

i młodzieży na terenie województwa 
wielkopolskiego. 

Uchwała nr 390/2019  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 lutego 2019 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartych 

konkursów ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej w roku 
2019 (programy Ministerstwa Sportu  

i Turystyki).  
Załącznik nr 2  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  
na realizację w formie wspierania 

zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2019 - Program 
powszechnej nauki pływania „Umiem 

Pływać” na terenie województwa 
wielkopolskiego. 

Program Powszechnej Nauki 
Pływania „Umiem pływać” 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe  

w Poznaniu 

01.05.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Koordynacja programu nauki pływania dla 
dzieci szkół podstawowych z terenu 
województwa wielkopolskiego. 

ok. 7500 

Uchwała nr 787/2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 maja 2019 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w formie 

Puchar Europy Juniorów w judo 
Poznań 2019 

Polski Związek Judo 01.08.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Zlecenie organizacji imprez sportowych  
o zasięgu międzynarodowym 
organizowanym na terenie województwa 
wielkopolskiego 

200 

XIII Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski 

Streetball" 2019 

Kaliskie Towarzystwo 
Koszykówki 

Młodzieżowej  

01.08.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

500 
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wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury fizycznej w roku 
2019 – imprezy międzynarodowe. 

i Amatorskiej 
VI Międzynarodowy Turniej Piłki 

Nożnej im. Jerzego Kryjoma 
Towarzystwo Piłkarskie 

"OSTROVIA 1909" 
01.08.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

180 

Mistrzostwa Europy kobiet do lat 
18 w rugby 7 

Wielkopolski Okręgowy 
Związek Rugby 

01.08.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

192 

Uchwała nr 868/2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 czerwca 2019 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  
w roku 2019 (konferencje, seminaria, 

szkolenia, warsztaty oraz wizyty 
studyjne). 

Organizacja na terenie 
Województwa Wielkopolskiego 

konferencji, seminariów, szkoleń, 
warsztatów oraz wizyt studyjnych 

Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna 

30.09.2019 r. -
20.12.2019 r. 

W trakcie trwania wizyty łącznie 
odwiedzono 17 miejsc (z planowanych 
minimum 8), wśród których znalazło się  
5 hoteli, 7 obiektów do organizacji 
wydarzeń, 5 miejsc, które mogą być 
traktowane jako atrakcje dla grup typu 
incentive i jedna restauracja będąca 
jednocześnie miejscem do organizacji 
wydarzeń.   

10 

 

Podniesienie kwalifikacji kadr 
turystyki regionu konińskiego  
z zakresu turystyki biznesowej 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna "MARINA" 

30.09.2019 r. -
31.10.2019 r. 

Zostało przeprowadzone jednodniowe 
szkolenie poświęcone zagadnieniom 
turystyki biznesowej. W szkoleniu wzięło 
udział 20 uczestników, którzy dowiedzieli 
się jak zbudować ofertę szkoleniowo-
konferencyjną i jak dotrzeć do klienta. 
Szkolenie było również okazją do wymiany 
wiedzy, dobrych praktyk, doświadczeń  
i nawiązania wspólnych inicjatyw. 

20 

Uchwała nr 907/2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej w roku 
2019 - współpraca międzynarodowa. 

Wymiana międzynarodowa 
seniorek i juniorek Wicemistrzyń 
Polski i Wicemistrzyń Niemiec - 

wielkopolska współpraca  
z regionem partnerskim Kraj 
Związkowy Brandenburgia. 

Klub Sportowy Posnania 
w Poznaniu 

07.09.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Zlecenie klubom i związkom sportowym 
organizację dwustronnej wymiany 
międzynarodowej. 

30 

Międzynarodowa wymiana 
młodzieży Poznań - Wolfsburg 

Wielkopolski Związek 
Kajakowy w Poznaniu 

07.09.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Zlecenie klubom i związkom sportowym 
organizację dwustronnej wymiany 
międzynarodowej. 

10 
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Uchwała nr 1354/2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 października 2019 roku 
w sprawie: ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w formie 
wspierania zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie kultury fizycznej w roku 
2019 - doposażenie w specjalistyczny 

sprzęt sportowy dla osób  
z niepełnosprawnościami. 

Z floretem do gwiazd Fundacja Pomocy 
Osobom 

Niepełnosprawnym  
"Z Floretem Do Gwiazd" 

09.12.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Przekazanie środków na doposażenie  
W specjalistyczny sprzęt sportowy 
organizacji pozarządowych prowadzących 
szkolenie wśród zawodników  
Z niepełnosprawnościami. 

28 

 

Doposażenie Stowarzyszenie KS 
Indra w specjalistyczny sprzęt 

sportowy dla osób  
z niepełnosprawnościami 

Stowarzyszenie KS Indra 09.12.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Przekazanie środków na doposażenie  
w specjalistyczny sprzęt sportowy 
organizacji pozarządowych prowadzących 
szkolenie wśród zawodników  
z niepełnosprawnościami. 
 

24 

 

Zakup sprzętu sportowego dla 
narciarzy zjazdowych Olimpiad 

Specjalnych 

Olimpiady Specjalne 
Polska Oddział 

Regionalny OSP 
Wielkopolskie - Poznań 

09.12.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Przekazanie środków na doposażenie  
w specjalistyczny sprzęt sportowy 
organizacji pozarządowych prowadzących 
szkolenie wśród zawodników  
z niepełnosprawnościami. 
 

20 

 

Handbikiem przez świat - 
marzenie i cel niepełnosprawnego 

Stowarzyszenie "Aktiw" 09.12.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Przekazanie środków na doposażenie  
w specjalistyczny sprzęt sportowy 
organizacji pozarządowych prowadzących 
szkolenie wśród zawodników  
z niepełnosprawnościami. 
 

1 

 

SPORTOWE MARZENIA Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne 

Polska Wielkopolskie-
Konin 

09.12.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

Przekazanie środków na doposażenie  
w specjalistyczny sprzęt sportowy 
organizacji pozarządowych prowadzących 
szkolenie wśród zawodników  
z niepełnosprawnościami. 

43 
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DEPARTAMENT ZDROWIA 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

Organizacja wypoczynku wakacyjnego 
(w okresie wakacji letnich), połączonego 
z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, 

w ramach profilaktyki selektywnej dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiosła do góry i na Mazury! Fundacja Kaskada 01.07.2019 r. - 
10.07.2019 r. 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
- nabycie przez uczestników umiejętności 
pozytywnego stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynku i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania. 
 
 
 
 
 
 
 

20 

Tatry bez tajemnic 2019 Uczniowski 
Socjoterapeutyczny 

Klub Sportowy Rodzice-
Dzieciom 

24.07.2019 r. - 
29.07.2019 r. 

30 

Sztuka dojrzewania - 
Najważniejsze mieć w życiu cel 

Dom Zakonny 
Zgromadzenia Sióstr 

Matki Bożej 
Miłosierdzia 

09.07.2019 r. - 
19.07.2019 r. 

40 

Drogowskaz świadomego wyboru 
- moje DZIŚ, naszym JUTRO 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Wielkopolski 

Oddział Regionalny - 
Oddział Powiatowy  

w Turku 

01.07.2019 r. - 
10.08.2019 r. 

20 

Letnia przygoda w górach Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Społeczności 

Ziemi Pleszewskiej 
FORUM MŁODYCH 

01.07.2019 r. - 
27.07.2019 r. 

48 

Po zdrowie i przygodę w 100-lecie 
TPD 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział 

Powiatowy 

11.07.2019 r. - 
14.08.2019 r. 

45 

Stop uzależnieniom! - organizacja 
wypoczynku wakacyjnego 

połączonego z oddziaływaniem 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział 

Okręgowy 

01.07.2019 r. - 
31.08.2019 r. 

80 
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socjoterapeutycznym w ramach 
profilaktyki selektywnej dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 
Wakacje połączone z socjoterapią 

i rekreacją 
Stowarzyszenie Katolicki 
Ruch Antynarkotyczny 

KARAN 

01.07.2019 r. - 
11.07.2019 r. 

31 

Turniej o uśmiech dziecka - letnia 
szkoła aktywności umysłu i ciała 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne 

Nieskończoność 

01.07.2019 r. - 
31.07.2019 r. 

20 

Lato w Okunince 3 - wypoczynek 
połączony z socjoterapią 

Stowarzyszenie Młode 
Ostrowite 

01.07.2019 r. - 
 29.08.2019 r. 

49 

Wypoczynek z terapią i sportem Fundacja Małymi 
Oczami 

01.07.2019 r. - 
12.08.2019 r. 

55 

Tatrzańskie wędrówki Stowarzyszenie Pelikan 01.07.2019 r. - 
21.08.2019 r. 

40 

Wakacyjna akademia socjoterapii 
w Białym Dunajcu - Organizacja 

wypoczynku wakacyjnego  
(w okresie wakacji letnich), 

połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym w ramach 

profilaktyki selektywnej dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 

Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich 

01.07.2019 r. - 
31.07.2019 r.  

99 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ - 
socjoterapeutyczny obóz pod 

namiotami w Pobierowie 

ZHP Chorągiew 
Wielkopolska Hufiec 

Konin 

05.07.2019 r. -  
07.08.2019 r. 

67 

BUTY DO CELU Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej  

Młodzi-Aktywni 

01.07.2019 r. - 
28.08.2019 r. 

37 
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Letnia akademia socjoterapii  
w Łazach - organizacja 

wypoczynku wakacyjnego  
(w okresie wakacji letnich) 

połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym, w ramach 

profilaktyki selektywnej dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 

Stowarzyszenie 
Profilaktyki, Edukacji, 

Promocji Zdrowia  
i Rehabilitacji 

24.07.2019 r. - 
27.08.2019 r. 

135 

Realizacja programów profilaktycznych 
(z obszaru profilaktyki uniwersalnej, 

selektywnej lub wskazującej) z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 

alkoholowym i narkotykowym, ujętych 
w Systemie rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego, w powiązaniu  

z konstruktywnym wykorzystaniem 
czasu wolnego. 

Nie mam czasu na alkohol! – 
Profilaktyczne zajęcia z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 

 

Jarociński Klub 
Sportowy "Jarota"  

w Jarocinie 

23.09.2019 r. - 
31.12.2019 r. 

 

Zdobycie wiedzy na temat negatywnych 
skutków działania alkoholu i narkotyków; 
nabycie podstaw umiejętności zachowań 
asertywnych. 
Zmiany postaw wobec alkoholu  
i narkotyków, przekazanie informacji 
dotyczących prawnych aspektów  
i konsekwencji nadużywania alkoholu lub 
narkotyków, wskazanie alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu (sport, 
rekreacja, kultura itp.). 

39 

Organizacja szkoleń edukacyjnych  
z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym). 

Spójrz inaczej Dom Zakonny 
Zgromadzenia Sióstr 

Matki Bożej 
Miłosierdzia 

27.09.2019 r. - 
12.11.2019 r. 

- zrealizowanie programu profilaktycznego  
rekomendowanego w ramach Systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych  
i promocji zdrowia psychicznego z obszaru 
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub 
wskazującej,  
- zdobycie przez uczestników wiedzy na 
temat negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków, 
- nabycie przez uczestników podstaw 
umiejętności zachowań asertywnych, 
- zmiana postaw uczestników wobec 
alkoholu i narkotyków, 

15 
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- nabycie wiedzy dotyczącej prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania 
alkoholu lub narkotyków, 
- poznanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura 
itp.).  
 

Organizacja szkoleń edukacyjnych  
z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym). 

Żeby nigdy - przeciwdziałanie 
uzależnieniom narkotykowym 

i/lub alkoholowym -4 

Stowarzyszenie Młode 
Ostrowite 

23.09.2019 r. - 
 19.12.2019 r. 

- zrealizowanie programu profilaktycznego  
rekomendowanego w ramach Systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych  
i promocji zdrowia psychicznego z obszaru 
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub 
wskazującej,  
- zdobycie przez uczestników wiedzy na 
temat negatywnych skutków działania 
alkoholu i narkotyków, 
- nabycie przez uczestników podstaw 
umiejętności zachowań asertywnych, 
- zmiana postaw uczestników wobec 
alkoholu i narkotyków, 
- nabycie wiedzy dotyczącej prawnych 
aspektów i konsekwencji nadużywania 
alkoholu lub narkotyków, 
- poznanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura 
itp.). 
 

50 

Organizacja szkoleń edukacyjnych  
z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym). 

Organizacja szkoleń edukacyjnych 
z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniem (alkoholowym 
i/lub narkotykowym) 

Stowarzyszenie 
Profilaktyki, Edukacji, 

Promocji Zdrowia  
i Rehabilitacji 

25.11.2019 r. - 
 13.12.2019 r. 

Przeszkolenie osób zawodowo mających 
kontakt z problematyką przeciwdziałania 
uzależnieniom, tj. psychologów, 
pracowników socjalnych, pracowników 
świetlic socjoterapeutycznych itp. 

45 

Organizacja szkoleń edukacyjnych  
z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym). 

Organizacja szkoleń edukacyjnych 
z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniem (alkoholowym 

Wielkopolski Związek 
Stowarzyszeń 
Abstynenckich 

05.12.2019 r. - 
 31.12.2019 r. 

Przeszkolenie osób zawodowo mających 
kontakt z problematyką przeciwdziałania 
uzależnieniom, tj. psychologów, 

38 
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i/lub narkotykowym) - szkolenie 
dla osób I kontaktu  
w Stowarzyszeniach 

Abstynenckich 

pracowników socjalnych, pracowników 
świetlic socjoterapeutycznych itp. 

Organizowanie szkoleń i warsztatów 
edukacyjnych podnoszących wiedzę  

i kwalifikacje w zakresie ochrony  
i promocji zdrowia, w szczególności 
dotyczących chorób stanowiących 

główne problemy zdrowotne 
mieszkańców Wielkopolsk 

#Twarz, #Ręka, #Mowa, #Czas – 
UDA(R)atuj ŻYCIE 

Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju 

21.10.2019 r. -
31.12.2019 r. 

-83 osoby biorące udział w szkoleniu 
zwiększyły świadomość na temat udarów, 
-83 osoby biorące udział w szkoleniu 
zwiększyły kompetencje w zakresie 
rozpoznawania objawów udaru, 
-83 osoby biorące udział w szkoleniu 
podniosły poziom wiedzy w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, u której 
podejrzewamy udar, 
-83 osoby biorące udział w szkoleniu 
zwiększyły wiedzę na temat 
prozdrowotnych zachowań, 
 

83 

Organizowanie szkoleń i warsztatów 
edukacyjnych podnoszących wiedzę  

i kwalifikacje w zakresie ochrony  
i promocji zdrowia, w szczególności 
dotyczących chorób stanowiących 

główne problemy zdrowotne 
mieszkańców Wielkopolski 

Centrum edukacji 
psychonkologicznej. 

Stowarzyszenie PSYCHE 
SOMA POLIS 

21.10.2019 r. -
31.12.2019 r. 

-poprawa jakości życia 50 osób zmagający 
się z chorobą onkologiczną z województwa 
wielkopolskiego poprzez uczestnictwo  
w projekcie  
-zminimalizowanie negatywnych skutków 
psychospołecznych choroby onkologicznej 
wśród 70 mieszkańców wybranych 
powiatów dzięki grupowym spotkaniom 
terapeutycznym 
-zwiększanie dostępności bezpłatnego 
indywidualnego wsparcia psychologicznego 
dla osób chorych wśród mieszkańców 
województwa wielkopolskiego  
-zmniejszenie dolegliwości fizycznych wśród 
uczestników zajęć jogi leczniczej 
-zwiększenie umiejętności technik 
relaksacyjnych dzięki warsztatom 
psychoedukacyjnym 

50 
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-poznanie prawidłowych zasad żywienia 
podczas leczenia i w czasie remisji wśród 
uczestników wykładów dietetycznych  
-oswojenie lęku przed śmiercią, które to 
mogło na stałe zmienić postrzeganie swojej 
choroby, życia i śmierci wśród uczestników 
projektu 
-rozwój poczucia sensu w doświadczeniu 
choroby 
-podwyższenie motywacji do podejmowania 
i kontynuacji leczenia 
-poprawa komunikacji z bliskimi, co trwale 
zmieniło relacje osób chorych w różnych 
sferach ich życia, również w obszarze relacji 
społecznych 
-w pracy grupowej wzrosło poczucie oparcia 
i wspólnoty, dzięki czemu na stałe osoby 
wycofane z życia społecznego, rodzinnego 
dostały szansę na zmianę swojej postawy 
-przygotowanie niektórych uczestników 
projektu na przyjęcie nieuniknionych 
skutków choroby i leczenia, w tym na jego 
bezskuteczność, a co za tym idzie – 
konieczność skorzystania z opieki 
paliatywno-hospicyjnej 
-zwiększenie wiedzy z zakresu higieny życia  
i wizażu wśród kobiet korzystających  
z warsztatów z wizażu 
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REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 

 
 

Nazwa konkursu 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację  
w formie wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego  
z dziedziny pomocy społecznej w 2019 

roku. 
1. Wspieranie inicjatyw na rzecz 

wielkopolskich rodzin. 
2. Przeprowadzanie audytu dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami min. 

30 instytucji użyteczności publicznej 
podlegających samorządowi 

województwa wielkopolskiego  
z wykorzystaniem narzędzia pomiaru 
dostępności instytucji użyteczności 

publicznej dla osób  
z niepełnosprawnościami. 

3.  Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
wsparcia rodzin i opiekunów osób 

starszych niesamodzielnych. 
4.  Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
wsparcia rodzin i opiekunów osób 

starszych niesamodzielnych. 
5. Realizacja subregionalnych i/lub 

regionalnych przedsięwzięć 
prezentujących pozytywny wizerunek 

Kawiarenka u Astrid – wsparcie 
i wyrównywanie szans życiowych 
i edukacyjnych rodzin z małymi 

dziećmi 

Instytut Małego Dziecka 
Im. Astrid Lindgren 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

 - przeprowadzenie 4 spotkań rodzinnych  
"Z dzieckiem na kolanach " dla  34 rodzin  
z dziećmi w wieku od urodzenia do 7 roku 
życia - 34 rodziców i 39 dzieci,  
- przeprowadzenie warsztatu " W świecie 
książek"  dla przedstawicieli 2 partnerów 
projektu działających na rzecz rodzin  
z małymi dziećmi, 
 -przygotowanie i upowszechnienie dla 400 
rodziców dzieci w wieku od urodzenia do  
7 roku życia interaktywnego kalendarza 
edukacyjnego " Dlaczego warto czytać 
dzieciom" 

73 dzieci  
i rodziców 

4500 wejść na 
stronę 

Bezpieczny dom i rodzina Fundacja PCPS - 
Poznańskie Centrum 

Profilaktyki Społecznej 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

- projekt został zrealizowany w Zakładzie 
Karnym w Gębarzewie, 
Oddziałach Zewnętrznych w Środzie 
Wielkopolskiej i w Pobiedziskach 
- zrealizowano Program 
edukacyjny "Ja i rodzina", w formie 10 
trzygodzinnych sesji grupowych, w których 
uczestniczyło 11 osadzonych 
kobiet odbywających kary pozbawienia 
wolności  
- zrealizowano program edukacyjno-
wspierający "Nadzieja" skierowany do 
kobiet doświadczających przemocy  

48 osób 
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seniora i/lub promujących aktywny styl 
życia osób starszych. 

6. Popularyzowanie działalności  
i współpracy rad seniorów  

z województwa wielkopolskiego poprzez 
spotkania, szkolenia, warsztaty. 

7. Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji dla 

osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/ orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 
8. Promocja pozytywnych postaw  

w stosunku do osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności zwłaszcza wśród 

dzieci i młodzieży. 
9. Zapewnienie wsparcia osobom  

z niepełnosprawnościami i terminalnie 
chorym oraz ich rodzinom poprzez 

działalność hospicyjną lub wolontariat 
szpitalny. 

10. Realizacja subregionalnego wsparcia 
żywnościowego polegającego na 
przyjmowaniu, magazynowaniu, 

dystrybucji i monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 

potrzebujących we współpracy z innymi 
organizacjami pozarządowymi. 

11. Wspieranie inicjatyw na rzecz 
integracji społecznej imigrantów. 

 
 
 
 
 
 

w rodzinie, uzupełnieniem pracy 
indywidualnej była jedna sesja grupowa,  
w zajęciachuczestniczyło 10 kobiet 
pozbawionych wolności 
- przeprowadzono konsultacyjno-
wspierającą superwizję grupową, dla 
pracowników działających w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
superwizja przeprowadzona została  
w trzech grupach: 3 spotkania w Śremie,  
3 spotkania w Witkowie i 3 spotkania  
w Pniewach 

Realizacja działań na rzecz 
wsparcia rodzin i opiekunów osób 

starszych niesamodzielnych: 
szkolenie "Asystent seniora  

z niepełnosprawnością" 
(kontynuacja) 

 Fundacja Pomocy 
Seniorom i Rodzinie 

Ama 

01.06.2019 r. --
30.11.2019 r. 

- przeprowadzono dwie edycje szkoleń 
warsztatowych pn. "Asystent seniora  
z niepełnosprawnością" w Obornikach  
i Dopiewie 
- szkolenie składało się z części teoretycznej 
i praktycznej zostało zrealizowane  
w łącznym wymiarze 16 godzin 
- uczestnikom szkolenia przekazano 
broszurę pt. „Jak opiekować się osoba 
przewlekle chorą w domu” oraz broszurę do 
ćwiczeń pamięci 

72 osoby 

W RODZINIE SIŁA - specjalistyczne 
wsparcie wielkopolskich rodzin 
ukierunkowane na budowanie  

i wzmocnienie spójności rodziny 
oraz ochronę dzieci 

Fundacja „Dziecko  
w Centrum" 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

- przeprowadzono poradnictwo 
psychologiczno-pedagogiczne w ramach 
217,5 godz. dyżurów Zespołu Informacyjno- 
Konsultacyjnego, z których skorzystało 85 
osób 
- zrealizowano mediacje rodzinne  
i specjalistyczne konferencje rodzinne dla 
15 osób dorosłych i 22 dzieci w ramach 70 
godzin wsparcia 
- przeprowadzono superwizje kliniczno-
konsultacyjne (5 superwizji x 2 godz.  
x 3 osoby) 

123 osoby 
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Promocja oraz organizacja 
wolontariatu rodzinnego  

w Wielkopolsce 

Wielkopolska Rada 
Koordynacyjna Związek 

Organizacji 
Pozarządowych 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

- opracowano systemowy model promocji  
i wdrażania wolontariatu rodzinnego 
- zorganizowano 1 szkolenie skierowane do 
Lokalnych Centrów Wolontariatu, 
partnerskich organizacji, instytucji, szkół 
odnośnie promocji wolontariatu 
rodzinnego, rekrutacji wolontariuszy oraz 
pozyskiwania ofert wolontariatu. 
- Wielkopolska Rada Koordynacyjna oraz 
Lokalne Centra Wolontariatu we 
współpracy z partnerskimi organizacjami 
zorganizowały 3 wydarzenia, angażujące 
wolontariuszy rodzinnych, na rzecz lokalnej 
społeczności  
- zaangażowano w wolontariat ok. 10 
członków rodzin  

ok. 30 osób 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 

 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział 

Okręgowy w Kaliszu 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

- Udzielono indywidualnych konsultacji  
i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
120 rodzin (łącznie 133 porady) 
- zorganizowano i przeprowadzono  
4 warsztaty edukacyjne podnoszące 
kompetencje opiekuńczo-wychowawcze,  
w których udział wzięło 35 osób 

minimum 155 
osób 

Wielkopolska dostępna Fundacja im. Doktora 
Piotra Janaszka PODAJ 

DALEJ 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

1. Przeprowadzony został audyt 30 
instytucji podlegających Samorządowi 
Województwa Wielkopolskiego i wskazał 
konieczne zmiany, które należy wprowadzić, 
aby zapewnić/zwiększyć dostępność tych 
budynków. Poprzez to, że audyt był 
prowadzony przez 2 osoby 
niepełnosprawne, pracownicy oraz petenci 
instytucji mogli dostrzec pozytywny 
wizerunek osoby niepełnosprawnej.  
W audycie brał również udział asystent 
współprowadzący i wspomagający pracę. 
Na potrzeby audytu zakupione zostały 

30 instytucji 
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narzędzia: 2 miary zwijane. Zakupiono 
również aparat fotograficzny potrzebny  
w tworzeniu dokumentacji fotograficznej  
i filmowej. Przedstawiciele instytucji 
publicznych otrzymają raport  
z rekomendacjami. Będą mieli wiedzę czy są 
one w pełni dostępne dla osób  
z niepełnosprawnościami. Jeśli tak nie jest, 
to w raporcie znajdą rekomendacje  
i wskazówki, co należy zrobić, aby zwiększyć 
dostępność.  
2. Wzrosła świadomość urzędników 
dotycząca egzekwowania prawa 
budowlanego oraz potrzeb i udogodnień dla 
osób z niepełnosprawnościami. Podczas 
trwania audytu obecni byli pracownicy  
i petenci danej instytucji. Mogli się 
dowiedzieć o tym jak egzekwować prawo 
budowlane, w jaki sposób można otrzymać 
dofinansowanie na likwidację barier 
architektonicznych oraz jak w przyszłości 
planować przestrzeń żeby była ona 
dostępna dla wszystkich użytkowników. 

"DOBRA ATMOSFERA" – cykl 
artystycznych 

międzypokoleniowych 
warsztatów integracyjnych 

Stowarzyszenie 
Krzewienia 

Pedagogicznej  
i Duchowej Myśli Św. 

Urszuli 

01.06.2019 r. - 
30.11. 2019 r. 

Wzmocniono kompetencje społeczne, 
proekologiczne i osobiste u uczestników 
warsztatów; - nastąpił wzrost poczucia 
własnej wartości u uczestników warsztatów; 
- przełamano bariery społeczne i własne 
ograniczenia; - nastąpiło zwiększenie 
uwrażliwienia na potrzeby osób starszych 
wśród dzieci i młodzieży; - ograniczono 
proces marginalizacji i wykluczenia osób 
starszych i seniorów; - wykorzystano nabyte 
praktyczne umiejętności w życiu 
codziennym. Zajęcia warsztatowe osób 
starszych z przedszkolakami i uczniami szkół 
zrealizowane zostały na podstawie 

425 
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specjalnie stworzonego programu 
proekologicznego dadzą możliwość 
obustronnego poznania się, a wspólny cel - 
wykonanie prac plastycznych - pozwoliło na 
ścisłą integrację międzypokoleniową. 
Zostały zrealizowane 84 godzin zajęć 
warsztatowych. 
 

Byłem taki jak ty, będziesz taki jak 
ja 

Wolontariat 
Wielkopolski 

Stowarzyszenie 360 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Zrekrutowano 242 uczestników projektu – 
dodatkowo zorganizowaliśmy spotkania 
otwarte (tzw. imprezy masowe), czyli liczba 
odbiorców projektu była dzięki temu jeszcze 
większa. Przeprowadzono 43,5 godziny 
warsztatów integracyjnych (37,5 godziny 
warsztatów prowadzonych przez 
Wolontariat Wielkopolski i 6 godzin 
warsztatów prowadzonych przez 
Stowarzyszenie 360). Przeprowadzono  
6 godzin międzypokoleniowych spotkań 
tematycznych. Spotkania były prowadzone 
są przez 2 prowadzących jednocześnie. 
Przeprowadzono 25,5 godzin 
międzypokoleniowych grup zabawowych. 
Promowano aktywność psychofizyczną osób 
w wieku emerytalnym oraz integrację 
międzypokoleniową na 1 stronie 
internetowej oraz na 2 portalach 
społecznościowych. 

242 

COOLturalny senior Stowarzyszenie „ZMW" 
Stowarzyszenie 

„Przyjaciół Szkoły  
i Rozwoju Wsi Długie 

Stare" 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Zorganizowanych zostało łącznie 30 spotkań 
o różne tematyce (szczegółowo została 
opisana w opisie działań) z udziałem 
seniorów i młodzieży (92 godziny 
warsztatów). Zorganizowane zostały  
2 wyjazdy do Wrocławia dla łącznie ponad 
60 osób. Zorganizowane zostały  

500 
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2 inicjatywy przez grupy młodzieżowo-
senioralne dla ok. 500 mieszkańców gminy 
Święciechowa łącznie. 

Wolontariat buduje społeczność Fundacja ANIMACJA 01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Przeprowadzono dwa szkolenia po 6h,  
w których wzięło udział 30 osób. Szkolenie 
dotyczyło wprowadzenia do wolontariatu  
i współpracy międzypokoleniowej. 
Tworzenie pomysłów i planowanie 
wydarzeń. Zorganizowaliśmy dla lokalnej 
społeczności 3 otwarte wydarzenia: 
koncert, potańcówkę, karaoke. 
Wolontariusze (młodzi i seniorzy) 
wypracowali wspólną pracą formułę 
współpracy i wspólnego planowania 
wydarzeń. Wydaliśmy materiały 
informacyjne i promujące projekt  
i współpracą międzypokoleniową: plakaty, 
ulotki i gadżety. Zamieściliśmy 2 artykuły 
sponsorowane na blogu lokalnej Blogerki 
Ireny Kuczyńskiej, które promowały 
wydarzenia projektowe. 

30 

Aktywna Lato, Jesień, Zima Życia STOWARZYSZENIE 
LESZCZYŃSKI BANK 

ŻYWNOŚCI 

01.06.2019 r. - 
26.11. 2019 r. 

1 festyn i 3 pikniki podwórkowe wspólnie 
zorganizowane – łącznie udział 100 osób;  
5 warsztatów kulinarnych dla całej grupy  
22 uczestników;  2 zajęcia z pielęgnacji 
roślin doniczkowych dla 11 seniorów  
i 11 osób w wieku 22-45 l. z obszaru 
rewitalizowanego Miasto Leszno i powiatu 
leszczyńskiego; 3 warsztaty powstanie 
zielonego kącika, tj. uporządkowany 
podwórko przy ul. Słowiańskiej 59  
w Lesznie, ustawienie 4 donic obsadzonych 
wielosezonowymi roślinami;  2 warsztaty 
artystyczne dla grupy 11 seniorów i 11 osób 
w wieku 22-45l.; 3 warsztaty koło gier 
edukacyjnych (warcaby, szachy, monopol, 

22 



89 
 

chińczyk); 2 warsztaty kółka teatralnego - 
czytanie książek; 1 warsztaty muzyczne - 
wspólne śpiewanie; 2 szt. warsztaty 
komputerowe; 4 szt., zajęcia rekreacyjno-
usprawniające - joga, wyjście na basen;  
3 szt., warsztaty rękodzieło - prace 
manualne ( ramki do zdjęć, szydełkowanie); 
2 szt. Zajęcia kulturalne - wyjście teatr , 
kino; 1 szt. wycieczka rekreacyjna termy 
Maltańskie i Palmiarni Poznańskiej na 
zakończenie projektu. 

Wsparcie rodzin i opiekunów 
osób starszych niesamodzielnych 

cierpiących na chorobę 
Alzheimera 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób z Chorobą 
Alzheimera 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Rezultatem jest poprawa stanu fizycznego  
i psychicznego chorych: spowolniono  
i złagodzono objawy choroby 
(zaktywizowano i usprawniono chorego) 
oraz zmniejszono prawdopodobieństwo 
wystąpienia innych schorzeń, stworzono 
choremu bezpieczne warunki 
funkcjonowania, poszerzono wiedzę na 
temat choroby Alzheimera wśród obecnych 
i przyszłych opiekunów. Dodatkowym 
rezultatem jest poprawa jakości życia 
opiekunów, która rzutuje bezpośrednio na 
stan psychofizyczny chorego. Uwaga:  
W chorobie Alzheimera nie można mówić  
o ogromnych postępach i wyzdrowieniu 
(choroba jest nieuleczalna  
i nieprzewidywalna). Nie da się przewidzieć 
ani jednoznacznie ocenić, ilu osobom udało 
się pomóc. Poziom osiągniętych rezultatów 
jest bardzo trudny do kwantyfikacji. 
Bezcennym sukcesem jest więc złagodzenie 
objawów choroby oraz zwiększenie długości 
życia pacjenta w zaawansowanej fazie 
choroby. Nastąpiła stabilizacja stanu 
psychicznego (utrzymanie deficytów 
poznawczych na zbliżonym poziomie, 

100 
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unikanie zaburzeń zachowania) i stanu 
somatycznego u około 50% pacjentów. Ten 
mały – wielki sukces jest możliwy wyłącznie 
dzięki zapewnieniu chociaż podstawowej 
opieki i wsparcia ze strony specjalistów oraz 
udzielenia pomocy opiekunom. 

Senior z inicjatywą Polski Związek 
Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów 

22.07.2019 r. -
18.10.2019 r. 

Ok. 600 osób wzięło udział w projekcie - byli 
to uczestnicy debaty i Przeglądu Twórczości 
Artystycznej (seniorzy z 5 powiatów: 
krotoszyńskiego, gostyńskiego, 
jarocińskiego, pleszewskiego i rawickiego;  
z okazji 15-lecia Przeglądu został zaproszony 
też jeden zespół z powiatu kościańskiego) 
oraz zaproszeni goście. 

600 

Naszym orężem pędzel i śpiew - 
Warsztaty Malarskie i Koncert na 

Srebrną Nutę 2019 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych 

Im. Jana Pawła II  
w Grodzisku 

Wielkopolskim 
Grodziskie 

Stowarzyszenie 
"Amazonki" 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

1) W okresie od 18.08.2019 do 22.08.2019 
poprzez udział w PLENERZE MALARSKIM - 
25 osób reprezentujących 7 grup (DDP Buk, 
DDP Opalenica, DDP Swarzędz, SGUTW, 
DDP Senior Wigor Zbąszyń , Grodziskie 
Stowarzyszenie " Amazonki", GCPŚ) nabyło 
nową wiedzę i umiejętności związane  
z malowaniem.  
2) W okresie od 5.06.2019 do 14.06.2019 –  
4 osoby nabyły nową wiedzę i umiejętności 
informatyczne.  
3) W okresie od 10.09.2019 do 17.09.2019 - 
6 os. poszerzyło swoje umiejętności 
artystyczne poprzez aktywny udział  
w zajęciach plastycznych z przygotowania 
rękodzieł ze szkła.  
4) W okresie od 2.10.2019 do 12.10.2019 - 
13 osób zaprezentowało swoje zdolności 
plastyczne poprzez wykonanie scenografii 
do "XIV KONCERTU NA SREBRNĄ" NUTĘ .  
5) Podczas XIV KONCERTU NA SREBRNĄ 
NUTĘ zaprezentowało się na scenie 10 

30 
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senioralnych zespołów śpiewaczych, które 
zaprezentowały po 2 utwory zgodne  
z wcześniej podanym przez organizatorów 
mottem.  
6) 12.10.2019 dla uczestników Koncertu  
w ramach projektu zorganizowano wystawę 
plastyczną , która prezentowała obrazy 
wykonane przez seniorów na PLENERZE 
MALARSKIM w Chrzypsku Wielkim. 

Aktywny Senior – aktywizacja 
seniorów w powiecie 

pleszewskim 

Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju 

31.05.2019 r. -
30.11.2019 r. 

W ramach realizowanego zadania 75 osób 
w wieku emerytalnym z terenu powiatu 
pleszewskiego wzięło udział  
w proponowanych formach wsparcia.  
Na podstawie deklaracji, list obecności, 
konspektów zajęć, obserwacji 
prowadzących można z dużym 
prawdopodobieństwem przyznać, że wśród 
uczestników projektu zauważono 
podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności 
psychospołecznych, psychofizycznych  
i interpersonalnych. Dzięki takiemu 
doborowi oferty projekt przyczynił się do 
stworzenia systemu wsparcia dla osób  
w wieku emerytalnym, w którym mogli 
odzyskać poczucie własnej wartości, poznać 
swoje mocne strony oraz nauczyć się 
funkcjonować w dynamicznie zmieniającym 
się społeczeństwie. 

75 

Przegląd Zespołów Teatralno-
Kabaretowych 

Stowarzyszenie 
Promocji Zdrowia 

05.09.2019 r. -
31.10.2019 r. 

W Przeglądzie wzięło udział 160 osób 
podopiecznych domów pomocy społecznej, 
zakładów opiekuńczo leczniczych, 
warsztatów terapii zajęciowej, 
środowiskowego domu samopomocy, 
dziennych domów "senior +". Udział  
w projekcie przyczynił się do: 
zaprezentowania pozytywnego wizerunku 

160 
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seniora wypromowania aktywnego stylu 
życia osób starszych ukazania dorobku 
artystycznego seniorów zaktywizowania 
osób starszych rozwoju zainteresowań 
wzrostu pewności i wiary we własne 
możliwości zaspokojenia potrzeb: 
akceptacji, bezpieczeństwa, 
współuczestnictwa, bycia rozumianym  
i docenianym odreagowania 
nagromadzonych emocji poprawy 
współżycia w grupie i środowisku poprawy 
samopoczucia osób starszych likwidacji 
nudy i jednostajnego trybu życia 
popularyzacji aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 

Stowarzyszenie Pro-Senior 
Nadnotecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Pile 

Z aktywnością po 
zdrowie 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Zadanie publiczne pn. „Z aktywnością po 
zdrowie” adresowane było do osób 
starszych i niepełnosprawnych z Piły  
i Północnej Wielkopolski. Celem głównym 
projektu było propagowanie ruchu  
i aktywności fizycznej jako czynnika 
pozwalającego zachować zdrowie fizyczne  
i psychiczne osób starszych oraz 
niepełnosprawnych co przejawiało się  
w uczestnictwie osób starszych  
i niepełnosprawnych w zajęciach jogi, nordic 
walking, rajdach pieszych, spływach 
kajakowych, przejazdach kolejką 
wąskotorową oraz uczestnictwie  
w Konferencji pn. " Z aktywnością po 
zdrowie" i w spotkaniach integrujących. 

350 

KREATYWNE SENIORKI Federacja Stowarzyszeń 
"Amazonki" 

01.06.2019 r. -
31.10.2019 r. 

Celem niniejszego projektu było rozwinięcie 
aktywności społeczno-artystyczno-
kulturalnej starszych Amazonek w wieku 
60+ z terenu Wielkopolski, które amatorsko 
uprawiają sztuki plastyczne w różnych 

120 
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formach, poprzez uczestnictwo w dwóch 
zorganizowanych przez Federację 
integracyjnych plenerach artystycznych. 
Przewidywanym, długofalowym, efektem 
czynnego praktykowania różnych form 
artystycznych, jest poprawa ogólnej 
samooceny i samopoczucia beneficjentek; 
zwiększenie komunikatywności i otwarcia 
się na ludzi poprzez wykształcenie/ 
zwiększenie poczucia przynależności do 
grupy i wzajemnego wsparcia; 
wykorzystanie możliwości jakie niesie sztuka 
artystyczna w celu radzenia sobie ze 
stresem i chwilowym kryzysem 
samopoczucia, jako profilaktyka zaburzeń 
emocjonalnych i zaburzeń nastroju; 
zastępowanie zachowań i myśli 
autodestrukcyjnych myślami i czynami 
konstruktywnymi odnoszącymi wymierny 
efekt w postaci stworzonego dzieła 
artystycznego oraz przyjemnie spędzonego 
czasu; zwiększenie umiejętności 
koncentracji poprzez wykonywanie 
czynności wymagających skupienia uwagi na 
wykonywanych czynnościach, zwiększenie 
sprawności manualnej poprzez operowanie 
narzędziami artystycznymi; zaspokojenie 
potrzeby samorealizacji i samorozwoju. 

Student- senior XXI wieku Towarzystwo 
Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Poznaniu 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Wydana została w nakładzie 500 egz. 
publikacja "ARS Senescendi", która ukazała 
fenomen 40-letniej aktywności 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku opartej na 
społecznym ruchu i wolontariacie osób 
starszych współdziałających z wieloma 
podmiotami publicznymi, uczelniami 
wyższymi i organizacjami społecznymi. 
Publikacja zaprezentowała dorobek 

30 
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popularno- naukowy i artystyczny 
Uniwersytetu szerszemu gronu odbiorców-
słuchaczom, przyjaciołom UTW, 
pracownikom naukowym oraz czytelnikom 
bibliotek w województwie wielkopolskim  
i kraju. - Został zorganizowany i odbył się 
panel dyskusyjny nt. "Priorytety 
współczesnej polityki senioralnej"  
z udziałem 30 osób- przedstawicieli 
środowisk senioralnych, w tym 15 
reprezentantów Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku z Wielkopolski i kraju, który stanowił 
element obchodów Jubileuszu 40-lecia UTW 
w Poznaniu. - Publikacja „ARS Senescendi” 
oraz panel dyskusyjny przedstawiły, 
upowszechniły i utrwaliły pozytywny 
wizerunek seniora, jego wiedzę, 
doświadczenia, talenty i możliwości oraz 
promowały i wspierały aktywny styl życia 
osób starszych w ramach społecznej 
profilaktyki gerontologicznej; - Liczymy, że 
przeprowadzone działania wywarły wpływ 
na zmianę postaw wśród młodszych 
pokoleń przyczyniły się do przełamania 
stereotypów o osobach starszych. 

Szkoła Rad Seniorów 
Województwa Wielkopolskiego - 

edycja III 

Fundacja "ZACZYN" 01.06.2019 r. -
01.09.2019 r. 

W wydarzeniu więzło udział 84 osoby, 
seniorzy z 18 rad seniorów z terenu 
województwa. Podczas całego wydarzenia 
uczestnicy mieli okazję nie tylko do 
uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach 
oraz integracji ale także mieli wsparcie 
zespołu ekspertów Fundacji Zaczyn, którzy 
byli obecni przez cały czas (7 osób). 

84 

Dobre wsparcie na starcie, czyli 
wczesna wielospecjalistyczna 

Stowarzyszenie Apertus 03.06.2019 r. -
29.11.2019 r. 

Osiągnięto poniższe trwałe rezultaty 
zadania związane z rozwojem 
psychoruchowym i społecznym dzieci 

34 
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rehabilitacja dzieci w Słupi 
p/Kępnem - III edycja 

uczestniczących w projekcie: - rozwój 
umiejętności motorycznych - rozwój 
koordynacji psychoruchowej - zwiększenie 
relaksacji - usprawnienie takich zakresów, 
jak: motoryka mała, motoryka duża, 
koordynacja wzrokowo-ruchowa - rozwój 
umiejętności komunikowania się  
z otoczeniem - rozwój mowy - rozwój 
umiejętności budowania relacji - rozwój 
umiejętności współpracy - wzrost 
samoakceptacji - pokonanie - lęków - wzrost 
pewności siebie - rozładowanie napięć 
emocjonalnych - rozwój umiejętności 
wyrażania i odreagowywania emocji - nauka 
samodzielności - nauka konsekwencji  
w dążeniu do celu - wzrost poczucia 
bezpieczeństwa. 

"Wczesna interwencja i wczesne 
wspomaganie dzieci - 2019" 

Polskie Towarzystwo 
Chorób Nerwowo-

Mięśniowych Oddział 
Regionalny w Poznaniu 

01.06.2019 r. -
31.08.2019 r. 

Zakładane cele realizacji zadania zostały 
osiągnięte w wymiarze zakładanym  
w ofercie i w notatce uzgodnień. W trzech 
przypadkach przekroczono zakładane cele: 
przyjęto o 8 beneficjentów więcej, 
wykonano o 11 zabiegów więcej, 
wolontariusze przepracowali o 114 godzin 
więcej (godzin tych nie rozliczono  
w kosztorysie).  
Programem objęto 56 (w systemie 
rotacyjnym) dzieci (w wieku od 1 miesiąca 
do 6 lat) i ich rodziny oferując 
specjalistyczną opiekę i kompleksową 
rehabilitację, co w dalszej konsekwencji 
prowadziło do minimalizacji uszczerbków 
rozwojowych lub z czasem do ich całkowitej 
likwidacji. 
Osiągnięto poprawę stanu zdrowia dzieci 
poprzez udział w rehabilitacji ruchowej.  

40 
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Objęto dzieci specjalistyczną opieką 
neurologiczną – konsultacje ze specjalistą 
neurologiem.  
Poprzez zajęcia z pedagogiem ograniczono 
lub zahamowano zaburzenia czynności 
psychoruchowych (wczesne wspomaganie) 
dzieci. 
Dzięki przeprowadzeniu specjalistycznych 
wykładów (fizjoterapeuta), konsultacji 
(neurolog) i spotkań (pedagog i psycholog) 
rozpoznano potrzeby rozwojowe dziecka  
i w sposób skoordynowany oddziaływano 
terapeutycznie, wspomagano jego rozwój, 
budowano relacje wzajemnego zaufania 
pomiędzy dzieckiem i rodzicami. 
Przekazano wsparcie informacyjne, które 
pozwoli również po zakończeniu programu 
w sposób właściwy oddziaływać na dalszy 
rozwój dziecka w jego środowisku 
naturalnym. 

Kompleksowe wsparcie  
w chorobie 

Fundacja ORCHidea 01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

1. Włączono do projektu 15 osób  
z niepełnosprawnością o podłożu 
neurologicznym, będących mieszkańcami 
województwa wielkopolskiego (3 powiaty - 
poznański, nowotomyski i wągrowiecki oraz 
miasto Poznań). Beneficjenci zostali 
włączeni po kwalifikacji przeprowadzonej 
przez zespół specjalistów fundacji.  
2. Ustalenie Indywidualnego Planu Terapii 
przez zespół specjalistów, w skład którego 
weszli: neurolog, psychologowie, 
fizjoterapeuci, neurologopeda i terapeuta 
zajęciowy.  
3. Przeprowadzono 228 godz. indywidualnej 
terapii w tym: psycholog, neurologopeda, 
fizjoterapeuta, neurolog - w zależności od 

14 
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wskazań (15 osób, każda miała min. 15 
wizyt indywidualnych).  
4. Przeprowadzono łącznie 15 zajęć 
grupowych (zajęcia 2 godzinne), w tym: 
treningów czynności życia codziennego (5), 
zajęć ruchowych m.in z choreoterapii (2), 
arteterapii (6) oraz grup wsparcia (2). 
Łącznie 15 spotkań.  
5. Uzyskano poprawę funkcjonowania, 
potwierdzoną Skalą Lawtona Złożonych 
Czynności Życia Codziennego, u 8 z 15 osób 
tj. 53 % osób objętych regularnym 
wsparciem przeprowadzanym za pomocą 
kompleksowych działań terapeutycznych,  
w tym: biorących udział w treningach, 
terapii rękawiczką, stymulacji za pomocą 
nowoczesnych programów 
multimedialnych, zajęć z choreoterapii oraz 
regularnego wsparcia specjalistów. Skale 
zostały wykonane przez specjalistę 
neurologa w ostatnim miesiącu trwania 
projektu tj. w listopadzie 2019 r.  
6. Został stworzony album aktywności 
składający się z 15 zdjęć wykonanych 
podczas zajęć.  
7. Na zakończenie projektu odbyło się 
podsumowanie działań, tj. spotkanie 
Zarządu Fundacji, w którym wzięło udział 
czterech specjalistów biorących udział  
w projekcie. 

"Jestem aktywny"- kompleksowa 
rehabilitacja osób  

z niepełnosprawnościami 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób  

z 
Niepełnosprawnościami 

"Homini" 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Projekt zakładał twarde i miękkie rezultaty 
zadania. Rezultatem twardym działań 
Stowarzyszenia „Homini” jest: 50h zajęć dla 
5 os. z fizjoterapeutą, 100h zajęć dla 10 os.  
z fizjoterapeutą dziecięcym, 100h zajęć  
z terapeutą z zakresu integracji 
sensorycznej, 100h zajęć dla 10 os.  

80 
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z logopedą, 100h zajęć dla 10 os.  
z psychologiem, 100h zajęć dla 10 osób  
z pedagogiem-terapeutą ręki, 4 spotkania  
z terapeutą zajęciowym, w każdym 
spotkaniu wzięło udział 10 osób, 100h zajęć 
dla 10 os. z masażystą, 1 prelekcja dla 
rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka 
Miejskiego w Międzychodzie, 1 zajęcia 
sensoryczne dla 15 osób Rezultatem 
miękkim działań Stowarzyszenia „Homini” 
jest: przywrócenie możliwie największej 
sprawności fizycznej i psychicznej 
uczestników projektu, stworzenie 
korzystnych warunków do kontaktów  
z otoczeniem fizycznym i społecznym, 
zwiększenie wiedzy przez rodziców poprzez 
udział w prelekcjach, udzielenie pomocy  
w pokonywaniu oporów psychicznych 
związanych z niepełnosprawnością oraz  
w przystosowaniu się do otoczenia. 

Dobry start II edycja Ostrowskie Centrum 
Terapii 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

W projekcie wzięło udział 41 dzieci, w tym 
35 z Powiatu Ostrowskiego, 2 z Powiatu 
Krotoszyńskiego, 1 z Powiatu Kaliskiego  
i 1 z Powiatu Ostrzeszowskiego. Podział 
uczestników ze względu na miejsce 
zamieszkania - gmina: 26 dzieci z Gminy 
Miasto Ostrów Wielkopolski, 6 dzieci  
z Gminy Przygodzice, 2 dzieci z Gminy 
Krotoszyn, 2 dzieci z Gminy Raszków, po 
jednym dziecku z Gminy: Odolanów, Nowe 
Skalmierzyce, Ostrzeszów, Pleszew, Kalisz. 
Podział uczestników ze względu na rocznik; 
2004 -1 dziecko, 2006 - 1 dziecko, 2008 - 3 
dzieci, 2010 - 3 dzieci, 2011 - 5 dzieci, 2012- 
4 dzieci, 2013 - 4 dzieci, 2014 - 3 dzieci, 
2015 - 9 dzieci, 2016 - 3 dzieci, 2017 - 2 

41 
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dzieci, 2018 - 3 dzieci. Przeprowadzono 510 
zabiegów terapeutycznych  
i rehabilitacyjnych, w tym: 125 hipoterapii, 
70 zabiegów fizjoterapii, 70 zabiegów 
neurologopedii, 70 zajęć dogoterapii, 140 
zabiegów integracji sensorycznej, 35 sesji 
EEG Biofeedback. W poszczególnych 
zajęciach wzięło udział: Integracja 
sensoryczna 14 dzieci, EEG Biofeedback 6 
dzieci, neurologopedii 4 dzieci, dogoterapii 
7 dzieci, hipoterapii 10 dzieci, fizjoterapii 
(rehabilitacja ruchowa) - 8 dzieci 

Mam tę moc 2019 Wielkopolskie Forum 
Organizacji Osób  

z 
Niepełnosprawnościami 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

1. Zwiększenie akceptacji dla osób  
z niepełnosprawnościami u grupy 480 dzieci 
w wieku 4-9 lat w przedszkolach i szkołach 
podstawowych ogólnodostępnych poprzez 
realizację 12 warsztatów edukacyjnych  
z użyciem lalek imitujących osoby  
z niepełnosprawnościami (dla grupy 240 
dzieci) oraz 12 warsztatów projektowych, 
prowadzonych w oparciu o publikację "Jaś 
Lis" (dla grupy 240 dzieci). 

480 

I Ty możesz być jak Disney! Fundacja im. Królowej 
Polski Św. Jadwigi 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Trwałymi rezultatami projektu było 
stworzenie 3 filmów w technice animacji po 
klatkowej projekt objął 1 woj. WLKP,  
3 powiaty (powiat grodzki Poznań, powiat 
Poznański, powiat Słupecki, 7 gmin  
z których rekrutowali się uczestnicy 
projektu. 

30 

Kinoteatr z empatią! Fundacja Inicjatyw 
Społecznych "Mili 

Ludzie" 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

Zorganizowano 4 pokazy spektakli 
teatralnych "Nowe Szaty Króla" w Teatrze 
Animacji w Poznaniu, w których wzięło 
udział 180 osób, w tym dzieci  
z niepełnosprawnościami z ośrodków i szkół 
specjalnych w Wielkopolsce. 

180 
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Zorganizowano 4 warsztaty (każdy warsztat 
4 godziny zegarowe) dla dzieci sprawnych 
uczestniczących w spektaklach teatralnych 
"Nowe Szaty Króla". W warsztatach wzięło 
udział łącznie 80 dzieci z terenu 
Wielkopolski. 

Promocja pozytywnych postaw  
w stosunku do osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności 

zwłaszcza wśród dzieci  
i młodzieży. Tytuł projektu: Nie 

wykluczam. Akceptuję!" 

Fundacja Inwalidów  
i Osób 

Niepełnosprawnych 
"Miłosierdzie" 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

1. Uświadomienie dzieci i młodzieży  
o występowaniu niepełnosprawności 
zarówno wśród osób dorosłych, starszych, 
jak i ich rówieśników. 
2. Zmiany postawy dzieci i młodzieży wobec 
osób z niepełnosprawnością, zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu poprzez edukację 
i akceptację. 
3. Promocja pozytywnych postaw względem 
osób niepełnosprawnych - zaktywizowanie 
440 dzieci i młodzieży z kaliskich szkól  
i regionu. 
4. Przeprowadzenie działań edukacyjnych  
w szkołach podstawowych dla 320 dzieci.  
5. Przeprowadzenie warsztatów 
szkoleniowych dla młodzieży szkół 
ponadpodstawowych 120 osób. 

440 

Klown w Szpitalu Czerwone Noski Klown 
w Szpitalu 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

wspieranie aktywnych form integracji wśród 
grupy 1200 hospitalizowanych dzieci, 
pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem  
w Poznaniu, poprzez wzrost ich aktywności 
społeczno-kulturalnej. 

1320 

Konsultacje paliatywno-
hospicyjne dla mieszkańców 

Leszna i okolic 

Stowarzyszenie 
"Kolory" 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

1. Zapewnienie nieuleczalnie chorym i ich 
rodzinom/opiekunom wsparcia zgodnego  
z ich potrzebami – objęcie opieką 44 
chorych oraz co najmniej 44 opiekunów 
podczas 60 konsultacji lekarskich 
2. Poprawa jakości życia 44 chorych  

44 
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z terenu miasta Leszna i okolic poprzez 
łagodzenie cierpienia fizycznego, 
duchowego i społecznego, 
3. Zapobiegano i zmniejszano ból i inne 
objawy somatyczne, 
4. Aktywizowano 44 chorych i ich 
opiekunów/rodziny (co najmniej 44 osoby) 
do możliwie pełnego życia, pomimo 
postępu choroby. 

Pomoc żywnościowa - organizacje 
dla wielkopolskich osób i rodzin 

Związek Stowarzyszeń 
Wielkopolski Bank 

Żywności 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

1. Realizacja projektu objęła około 50 gmin 
Województwa Wielkopolskiego. 
2. Wsparciem żywnościowym 
objętych zostało ponad 100 organizacji  
i instytucji. 
3. Przekazano dla około 40 tysięcy osób 
najuboższych 812,486 ton żywności. 

40 tys. 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji  

i monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 

potrzebujących we współpracy  
z innymi organizacjami 

pozarządowymi 

Związek Stowarzyszeń 
Pilski Bank Żywności 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

1. Systematyczne zwiększenie efektywności 
i zakresu pomocy dla osób najuboższych ze 
środowisk wiejskich, małych i średnich 
miast Północnej Wielkopolski przez 
organizacje świadczące pomoc dla tych 
ludzi. 
2. Objęto pomocą żywnościową ok. 15000 
osób. 
3. Wydano ok. 350 ton pełnowartościowych 
produktów. 

15 tys. 

Pomoc żywnościowa najuboższym 
mieszkańcom województwa 

Wielkopolskiego 

Związek Stowarzyszeń 
Bank Żywności Leszno 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

 1. Pomoc żywnościową otrzymało 3907 
osób z programu POPŻ podprogram 2018 
oraz od sponsorów. 
2. Przekazano 20.660,92 kg żywności. 

3907 osób 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji  

Bank Żywności  
w Koninie 

01.06.2019 r. -
30.11.2019 r. 

1. Przekazano potrzebującym 264.602,20 kg 
żywności; 
2. Z pomocy skorzystało ok. 16 tys. 
podopiecznych gminnych ośrodków pomocy 
społecznej, jak też licznych organizacji 
pozarządowych. 

16 tys. 
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i monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 

potrzebujących we współpracy  
z innymi organizacjami 

pozarządowymi 
 

DEPARTAMENT ŚRODOWISKA 
 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

Organizacja Konferencji pn. „Usuwanie 
azbestu i wyrobów zawierających azbest 

do roku 2032"                                             
Uchwała nr 668/2019 ZWW z dnia 26 

kwietnia 2019 r. 

Konferencja pn. „Usuwanie 
azbestu i wyrobów zawierających 

azbest do roku 2032” 

Fundacja Bieg Na Rzecz 
Ziemi 

04.08.2019 r. -
15.11.2019 r. 

- organizacja 2 konferencji pn. „Usuwanie 
azbestu i wyrobów zawierających azbest do 
roku 2032”. 

160 

Organizacja kampanii informacyjno - 
edukacyjnej o tematyce 

prośrodowiskowej pn. „KształtujMY" 
Uchwała nr 1007/2019 z dnia 11 lipca 

2019 r. 

Dzieci kontra śmieci Fundacja Barak Kultury 15.09.2019 r. -
30.11.2019 r. 

- 4 spektakle proekologiczne w 4 miastach 
na terenie Wielkopolski,                                              
- 3 warsztaty segregacji i recyklingu 
odpadów w 2 miastach Wielkopolski. 

411 

 Knyfna tytka z odzysku Fundacja Nasze 
Podwórko 

16.09.2019 r. -
30.11.2019 r. 

- 4 warsztaty wytwarzania papieru  
z makulatury metodą rękodzielniczą, 
tworzenie knyfnych tytek z makulatury, 
wykład o papierze, papiernictwie i jego 
ekologicznych aspektach. 

80 

 Walczymy o "dobry klimat" dla 
klimatu 

Fundacja Nowa 
Perspektywa Na Rozwój 

15.09.2019 r. -
26.11.2019 r. 

- wizyta i zajęcia praktyczne na składowisku 
odpadów w m. Genowefa gmina Kleczew,            
- 15 kampanii edukacyjnych 
przeprowadzonych w szkołach, 
- 62 sekundowy film promujący selektywną 
zbiórkę odpadów 

300 
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 Od pokoleń wszystkim znane - 
polskie jabłko wciąż doceniane" 
Jabłko - owoc łączący pokolenia 

od malca do seniora. 

Koło Gospodyń 
Wiejskich  

w Sebastianowie 

28.09.2019 r. -
05.10.2019 r. 

- wizyta u lokalnego sadownika         
- warsztaty pieczenia szarlotki  
i przygotowywania konfitur. 

40 

 Graby w górę wyciągaMY Stowarzyszenie 
Grabieniec Razem 

15.09.2019 r. -
30.11.2019 r. 

- Eko Piknik,                                                             
- warsztaty plastyczne,      
- prelekcja leśniczego. 

100 

Organizacja kampanii informacyjno - 
edukacyjnej o tematyce 

prośrodowiskowej pn. „KształtujMY" 
Uchwała nr 1217/2019 z dnia 5 września 

2019 r. 

Razem dla Ziemi Stowarzyszenie Nasz 
Czas 

12.11.2019 r. - 
20.12.2019 r. 

- realizacja 3 spotów proekologicznych,                                     
- 90 emisji spotów w Telewizji Regionalnej. 

każda emisja 
30-40 tys. 
odbiorców 

 


