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Załącznik do Uchwały nr 932/122/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia 29.04.2020 r.









SPRAWOZDANIE



z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
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Katowice, kwiecień 2020 r.

I. Wprowadzenie



Sejmik Województwa Śląskiego, uchwałą nr V/59/1/2018 z 18 października 2018 roku, przyjął Program współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, zwany dalej Programem. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającego na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Celem głównym Programu było rozwijanie partnerstwa i wspieranie organizacji pozarządowych                    w realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa. Cel ten realizowany był w formie współpracy finansowej i pozafinansowej. 
Cele szczegółowe Programu to: 
	kreowanie i wzmacnianie warunków dla powstawania i rozwoju inicjatyw oraz struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych w województwie, w tym tworzenie                           i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań służących rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz efektywnych form współpracy; 

zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w województwie oraz wzmacnianie współpracy między podmiotami sektora samorządowego i pozarządowego w tym zakresie; 
	poprawę jakości życia mieszkańców województwa poprzez umacnianie współpracy między sektorem samorządowym i pozarządowym w realizowaniu polityki województwa, pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz zwiększanie efektywności wykorzystania środków publicznych.
Na 2019 rok zostało określone jedno zadanie priorytetowe, ważne z uwagi na realizowane przez Samorząd Województwa programy oraz wpisujące się w aktualne oczekiwania społeczne mieszkańców województwa: wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
Realizacja zadania priorytetowego odbywa się w obszarach zadań publicznych, o których mowa        w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Poza zadaniem priorytetowym Samorząd Województwa realizuje także inne zadania wynikające  z aktualnych potrzeb mieszkańców i szczegółowych wojewódzkich programów resortowych.
Samorząd Województwa w swoich działaniach wdraża standardy oraz dobre praktyki zgodnie                      z zapisami Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych powstałego                 w marcu 2012 r., jako rezultat projektu systemowego Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Współpraca o charakterze finansowym

Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegała przede wszystkim na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich powierzania lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie oraz dofinansowanie ich realizacji.

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert, ogłaszanych zgodnie                     z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. 

W 2019 r. ogłoszono  27 otwartych konkursów ofert, w ramach których organizacje pozarządowe  i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego złożyły 736 ofert,  z czego zrealizowano 330 projektów, na łączną kwotę  18 192 532,19 zł (w 2018 r. łączna kwota przekazanych środków finansowych wynosiła – 17 110 806,80 zł). 

Oznacza to, że w porównaniu z 2018 r. wysokość środków finansowych przekazanych przez Samorząd Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych, w trybie otwartych konkursów ofert, przez podmioty trzeciego sektora, wzrosła o 1 081 725,39 zł. 

W formie zadań zleconych w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. „małe granty”), dofinansowano z budżetu Województwa Śląskiego 87 projektów, na kwotę  560 959,58 zł                           (w 2018 r. – 266 535,30 zł). W porównaniu do 2018 roku można zauważyć wzrost dofinansowań projektów w tym trybie o 294 424,28 zł. Wskazuje to na wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych zarówno o charakterze lokalnym,                                           jak i regionalnym.  
 
Łącznie, na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz „małych grantów”, Samorząd Województwa Śląskiego wydatkował w 2019 roku kwotę  18 753 491,77 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1 376 149,67 zł.














Wysokość przekazanych środków finansowych 
w ramach otwartych konkursów ofert i tzw. „małych grantów” w 2018 r. i 2019 r.     
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KONKURSY

		

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Przyporządkowanie tytułu konkursu do zadań wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wraz z nr z ustawy)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*		Odsetek kwot przeznaczonych na realizację zadania priorytetowego* w stosunku do ogółu zadań		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		30		31

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		54,000.00		54,000.00		100%		6		6		4		4		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami		49,486.28		0.00		99%		1		0		1		0		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		11) działalność  wspomagająca  rozwój  gospodarczy,  w tym  rozwój  przedsiębiorczości		127,958.01		104,958.01		82%		12		9		8		7		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		946,326.68		946,326.68		100%		266		266		116		116		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		299,989.25		299,989.25		100%		20		20		20		20		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		100,000.00		0.00		0%		6		0		4		0		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		60,000.00		0.00		0%		1		0		1		0		1		0		nd		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		64,320.00		64,320.00		100%		5		4		4		4		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.		99,999.98		0.00		0%		6		0		5		0		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży		824,793.00		0.00		0%		0**		0		4		0		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży		6,539,492.87		0.00		0%		0**		0		3		0		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		202,668.00		202,668.00		100%		20		20		13		13		10		10		2,969		2,969		141 (7)		141 (7)

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		68,500.00		68,500.00		100%		3		3		3		3		3		3		1,547		1,547		17 (7)		17 (7)

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej

20) porządku 
i bezpieczeństwa publicznego		5,676,343.00		5,676,343.00		100%		85		85		58		58		59		59		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach, o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR dot. kultury fizycznej 11 5012		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach, o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR  dot. kultury fizycznej 11 5012		dot. kultury fizycznej 13 131		dot. kultury fizycznej 13 131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej		497,893.00		497,893.00		100%		101		101		43		43		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej		674,540.00		674,540.00		100%		68		68		45		45		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego		565,000.00		565,000.00		100%		7		7		5		5		5		5		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach,  o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR i WOPR dot. kultury fizycznej 90		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach,  o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR i WOPR dot. kultury fizycznej 90		dot. kultury fizycznej 11		dot. kultury fizycznej 11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		469,550.00		0.00		0%		2		0		2		0		2		0		0		0		brak danych		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		38,821.31		0.00		0%		11		0		6		0		6		0		łącznie we wszystkich realizowanych przedsięwzięciach wzięło udział około 2430 osób		0		brak danych		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		172,495.90		0.00		0%		2		0		1		0		1		0		4 000 dzieci i młodzieży uczęszczających do placówej edukacyjnych w województwie śląskim wzięło udział w warsztatach		0		brak danych		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		19) turystyka i krajoznawstwo		95,000.00		95,000.00		100%		20		8		8		8		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		99,719.99		0.00		0%		26		0		9		0		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		283,676.42		0.00		0%		48		0		18		0		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		31,958.50		0.00		0%		12		0		4		0		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00		100%		4		4		2		2		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		55,000.00		55,000.00		100%		3		3		1		1		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		45,000.00		45,000.00		100%		1		1		1		1		1		1		1200		1200		100		100

								SUMA		18,192,532.19		9,399,537.94				736		605		389		330		383		324		1,492,520		1,471,190		9,628		8,953

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0





kwoty m.g.

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		7		9		10		11		12

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00		2,000		2,000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00		200		200		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00		20		20		8		8

										560,959.58		21,955		17,638		1690		1429

				Wysokość przekazanych środków finansowych

				2018		266,535.30

				2019		560,959.58

						294,424.28





kwoty m.g.

		



2018

2019



kwoty oko

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		5		6		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		54,000.00		6		6		4		4		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą				49,486.28		0.00		1		0		1		0		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej				127,958.01		104,958.01		12		9		8		7		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego 
w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego		946,326.68		946,326.68		266		266		1		116		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		299,989.25		20		20		20		20		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		0.00		6		0		4		0		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		0.00		1		0		1		0		1		0		0		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		64,320.00		5		4		4		4		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		0.00		6		0		5		0		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0.00		0**		0		4		0		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		0.00		0**		0		3		0		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		202,668.00		20		20		13		13		10		10		2,969		2,969		141 (7)		141 (7)

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		68,500.00		3		3		3		3		3		3		1,547		1,547		17 (7)		17 (7)

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		5,676,343.00		85		85		58		58		59		59		115012		115012		13131		13131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		497,893.00		101		101		43		43		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		674,540.00		68		68		45		45		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		565,000.00		7		7		5		5		5		5		90		90		11		11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00		0.00		2		0		2		0		2		0		0		0		0		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31		0.00		11		0		6		0		6		0		2430		0		0		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90		0.00		2		0		1		0		1		0		4000		0		0		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		95,000.00		20		8		8		8		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		0.00		26		0		9		0		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		0.00		48		0		18		0		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		31,958.50		0.00		12		0		4		0		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00		4		4		2		2		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		55,000.00		3		3		1		1		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		45,000.00		1		1		1		1		1		1		1200		1200		100		100

								18,192,532.19		9,399,537.94		736		605		274		330		383		324		1,614,052		1,586,292		22,770		22,095

				Wysokość przekazanych środków finansowych								Łącznie oko i m.g.																				18,753,491.77

				2018		17,110,806.80						2018		17,377,342.10

				2019		18,192,532.19						2019		18,753,491.77																m.g. suma		560,959.58

						1,081,725.39								1,376,149.67

						5.95%

				17,374,844.48

						oko 2019

						wysokość przekazanych środków		z uwzględnieniem prorytetu: promocja społeczeństwa obywatelskiego

						18,192,532.19		9,399,537.94

								51.67%





kwoty oko

		





konk. śr. przekazane

		





konk. złoż. oferty i umowy

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*

		1		2		3		5		6

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		54,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		0.00

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		104,958.01

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		946,326.68

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		299,989.25

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		0.00

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		0.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		64,320.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		0.00

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0.00

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		0.00

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		202,668.00

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		68,500.00

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		5,676,343.00

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		497,893.00

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		674,540.00

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		565,000.00

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00		0.00

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31		0.00

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90		0.00

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		95,000.00

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		0.00

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		0.00

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		31,958.50		0.00

		25.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		55,000.00

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		45,000.00

								18,192,532.19		9,399,537.94

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0





konk. l.org. i benef. i os. zaa

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*

		1		2		3		5		8		9		10		11

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		6		6		4		4

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		1		0		1		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		12		9		8		7

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		266		266		116		116

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		20		20		20		20

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		6		0		4		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego		60,000.00		1		0		1		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		5		4		4		4

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		6		0		5		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0**		0		4		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023		6,539,492.87		0**		0		3		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		20		20		13		13

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		3		3		3		3

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku		5,676,343.00		85		85		58		58

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019 r.		497,893.00		101		101		43		43

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku		674,540.00		68		68		45		45

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku		565,000.00		7		7		5		5

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020		469,550.00		2		0		2		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020		38,821.31		11		0		6		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku		172,495.90		2		0		1		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki		95,000.00		20		8		8		8

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		26		0		9		0

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		48		0		18		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		31,958.50		12		0		4		0

		25.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		4		4		2		2

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		3		3		1		1

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		1		1		1		1

								18,192,532.19		736		605		389		330

				*		* zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

						wszystkie złożone oferty		wszystkie zawarte umowy		oferty uwzględniające priotytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"		umowy uwzględniające priotytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

				oferty		736				605

				umowy				389				330





konk. l.org. i benef. i os. zaa

		



wszystkie złożone oferty

wszystkie zawarte umowy

oferty uwzględniające priotytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

umowy uwzględniające priotytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"



m.g. śr. przekaz.

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		5		12		13		14		15		16		17

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		1		0		0		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		10		10		2,969		2,969		141		141

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		3		3		1,547		1,547		17		17

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		59		59		115012		115012		13131		13131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		5		5		90		90		11		11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00		2		0		0		0		0		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31		6		0		2430		0				0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90		1		0		4000		0				0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		31,958.50		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		1		1		1,200.00		1,200.00		100		100

								18,192,532.19		383		324		1,614,052		1,586,292		22,928		22,253

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0

						zadania z uwzględnieniem prorytetu

				beneficjenci		1,586,292

				osoby zaangażowane		22,253





m.g. śr. przekaz.

		



beneficjenci

osoby zaangażowane



m.g.l. org. l. benef. i osób

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*

		1		2		3		4		7

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00

										560,959.58

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"





ZESTAWIENIE LICZBOWE

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00		2000		2000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00		200		200		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00		20		20		8		8

										560,959.58		21,955		17,638		1,690		1,429

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

								wszystkie zadania		zadania uwzględniające priorytetu

						beneficjenci		21,955		17,638

						osoby zaangażowane		1,690		1,429





ZESTAWIENIE LICZBOWE

		



beneficjenci

osoby zaangażowane



MAŁE GRANTY

		54,000.00		54,000.00				10,000.00						54,000.00		6		6		4		4				54,000.00		4		4		4,720		4,720		90		90				10,000.00		500		500		72		72

		49,486.28		0				10,000.00						49,486.28		1		0		1		0				49,486.28		1		0		15		0		10		0				10,000.00		2,000		2,000		250		250

		127,958.01		104,958.01				3,800.00						127,958.01		12		9		8		7				127,958.01		8		7		3,012		2,682		315		283				3,800.00		15		15		5		5

		946,326.68		946,326.68				2,200.00						946,326.68		266		266		116		116				946,326.68		121		121		923,059		923,059		2,994		2,994				2,200.00		100		100		25		25

		299,989.25		299,989.25				10,000.00						299,989.25		20		20		20		20				299,989.25		20		20		56,907		56,907		1,320		1,320				10,000.00		80		0		4		0

		100,000.00		0				10,000.00						100,000.00		6		0		4		0				100,000.00		4		0		2,174		0		143		0				10,000.00		100		100		4		4

		60,000.00		0				7,000.00						60,000.00		1		0		1		0				60,000.00		1		0		0		0		39		0				7,000.00		900		0		36		0

		64,320.00		64,320.00				3,000.00						64,320.00		5		4		4		4				64,320.00		4		4		249		249		14		14				3,000.00		45		0		2		0

		99,999.98		0				10,000.00						99,999.98		6		0		5		0				99,999.98		5		0		805		0		39		0				10,000.00		200		200		15		15

		824,793.00		0				5,680.00						824,793.00		0		0		4		0				824,793.00		4		0		1,636		0		29		0				5,680.00		59		0		6		0

		6,539,492.87		0				10,000.00						6,539,492.87		0		0		3		0				6,539,492.87		3		0		170		0		149		0				10,000.00		500		0		2		0

		202,668.00		202,668.00				9,600.00						202,668.00		20		20		13		13				202,668.00		10		10		2,969		2,969		141		141				9,600.00		12		12		4		4

		68,500.00		68,500.00				10,000.00						68,500.00		3		3		3		3				68,500.00		3		3		1,547		1,547		17		17				10,000.00		280		280		2		2

		5,676,343.00		5,676,343.00				5,000.00						5,676,343.00		85		85		58		58				5,676,343.00		59		59		115,012		115,012		13,131		13,131				5,000.00		73		0		5		0

		497,893.00		497,893.00				5,000.00						497,893.00		101		101		43		43				497,893.00		40		40		66,267		66,267		1,767		1,767				5,000.00		150		0		30		0

		674,540.00		674,540.00				5,000.00						674,540.00		68		68		45		45				674,540.00		39		39		10,610		10,610		2,085		2,085				5,000.00		120		0		7		0

		565,000.00		565,000.00				2,800.00						565,000.00		7		7		5		5				565,000.00		5		5		90		90		11		11				2,700.00		30		0		3		0

		469,590.00		0				5,000.00						469,550.00		2		0		2		0				469,550.00		2		0		0		0		0		0				5,000.00		24		0		2		0

		39,075.00		0				5,000.00						38,821.31		11		0		6		0				38,821.31		6		0		2,430		0		0		0				5,000.00		97		0		4		0

		172,700.00		0				5,000.00						172,495.90		2		0		1		0				172,495.90		1		0		4,000		0		0		0				5,000.00		40		0		6		0

		95,000.00		95,000.00				4,655.00						95,000.00		20		8		8		8				95,000.00		8		8		400,000		400,000		200		200				4,381.07		50		0		10		0

		99,719.99		0				5,000.00						99,719.99		26		0		9		0				99,719.99		9		0		6,647		0		69		0				5,000.00		12		0		8		0

		283,676.42		0				5,000.00						283,676.42		48		0		18		0				283,676.42		18		0		7,610		0		146		0				5,000.00		30		0		10		0

		31,958.50		0				5,000.00						31,958.50		12		0		4		0				31,958.50		4		0		1,943		0		19		0				5,000.00		30		0		3		0

		50,000.00		50,000.00				4,620.00						50,000.00		4		4		2		2				50,000.00		2		2		230		230		40		40				4,620.00		36		0		6		0

		55,000.00		55,000.00				5,000.00						55,000.00		3		3		1		1				55,000.00		1		1		750		750		60		60				5,000.00		50		0		3		0

		45,000.00		45,000.00				5,000.00						45,000.00		1		1		1		1				45,000.00		1		1		1,200		1,200		100		100				5,000.00		100		0		4		0

		18,193,029.98		9,399,537.94				4,960.00						18,192,532.19		736		605		389		330				18,192,532.19		383		324		1,614,052		1,586,292		22,928		22,253				4,960.00		16		0		3		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		5		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		7		0

								4,000.00																																		4,000.00		128		0		2		0

								5,000.00																																		5,000.00		42		0		6		0

								4,600.00																																		3,646.00		480		0		8		0

								4,488.00				18,755,989.39																														4,450.00		49		0		4		0

								5,000.00																																		5,000.00		180		0		20		0

								4,640.00																																		4,585.04		50		0		2		0

								3,200.00																																		3,040.00		50		0		2		0

								4,350.00																																		4,350.00		80		0		8		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		2		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		2		0

								5,000.00																																		4,596.53		49		0		1		0

								5,000.00																																		5,000.00		23		0		1		0

								5,000.00																																		5,000.00		40		0		5		0

								5,000.00																																		5,000.00		81		0		6		0

								5,000.00																																		5,000.00		25		0		5		0

								5,000.00																																		4,984.53		133		0		10		0

								5,000.00																																		5,000.00		15		0		5		0

								2,687.00																																		2,687.00		50		0		6		0

								10,000.00																																		10,000.00		32		32		6		6

								3,450.00																																		3,450.00		45		45		5		5

								10,000.00																																		10,000.00		163		163		28		28

								5,000.00																																		5,000.00		400		400		48		48

								8,100.00																																		8,100.00		870		870		37		37

								10,000.00																																		10,000.00		311		311		11		11

								10,000.00																																		10,000.00		700		700		25		25

								10,000.00																																		10,000.00		132		132		36		36

								9,960.00																																		9,960.00		1100		1100		61		61

								10,000.00																																		10,000.00		100		100		40		40

								7,000.00																																		7,000.00		275		275		20		20

								10,000.00																																		10,000.00		150		150		20		20

								7,000.00																																		7,000.00		200		200		18		18

								5,000.00																																		5,000.00		208		208		12		12

								10,000.00																																		10,000.00		42		42		26		26

								4,869.99																																		4,869.99		210		210		15		15

								9,000.00																																		9,000.00		96		96		10		10

								9,689.75																																		9,689.75		500		500		30		30

								7,000.00																																		7,000.00		128		128		14		14

								10,000.00																																		10,000.00		300		300		30		30

								3,600.00																																		3,600.00		156		156		30		30

								5,809.67																																		5,809.67		900		900		36		36

								5,000.00																																		5,000.00		130		130		15		15

								5,000.00																																		5,000.00		300		300		30		30

								10,000.00																																		10,000.00		167		167		15		15

								2,500.00																																		2,500.00		113		113		40		40

								6,000.00																																		6,000.00		187		187		40		40

								7,500.00																																		7,500.00		1,189		1,189		45		45

								10,000.00																																		10,000.00		3,000		3,000		28		28

								10,000.00																																		10,000.00		90		90		12		12

								8,200.00																																		8,200.00		110		110		32		32

								10,000.00																																		10,000.00		1,000		1,000		48		48

								10,000.00																																		10,000.00		250		250		10		10

								5,000.00																																		5,000.00		130		130		18		18

								5,000.00																																		5,000.00		100		100		100		100

								3,000.00																																		3,000.00		427		427		22		22

								10,000.00																																		10,000.00		100		100		11		11

								7,000.00																																		7,000.00		100		100		20		20

								7,000.00																																		7,000.00		20		20		8		8

								562,959.41																																		560,959.58		21,955		17,638		1,690		1,429





konkursy kwoty

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Przyporządkowanie tytułu zadania do zadań wymienionych w art. 4 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (wraz z nr z ustawy)		Wysokość środków wnioskowanych na realizację zadania		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Odsetek kwot przeznaczonych na realizację zadań uwzględniających priorytet* w stosunku do ogółu zadań		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		10,000.00		10,000.00		100%		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		10,000.00		10,000.00		100%		2,000		2,000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		3,800.00		3,800.00		100%		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		2,200.00		2,200.00		100%		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		27) promocja i organizacja wolontariatu		10,000.00		10,000.00		0%		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		7,000.00		7,000.00		0%		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		3,000.00		3,000.00		0%		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.		10,000.00		10,000.00		100%		ze względu na szczególny charakter zadania brak możiwości określenia faktycznej liczby beneficjentów /ok. 200 osób/		ze względu na szczególny charakter zadania brak możiwości określenia faktycznej liczby beneficjentów /ok. 200 osób/		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,680.00		5,680.00		0%		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		10,000.00		10,000.00		0%		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		27) promocja i organizacja wolontariatu		9,600.00		9,600.00		100%		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		10,000.00		10,000.00		100%		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.		5,000.00		5,000.00		0%		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		5,000.00		5,000.00		0%		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		5,000.00		5,000.00		0%		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		2,800.00		2,800.00		0%		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,655.00		4,655.00		0%		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,620.00		4,620.00		0%		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,960.00		4,960.00		0%		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,000.00		4,000.00		0%		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,600.00		4,600.00		0%		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,488.00		4,488.00		0%		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,640.00		4,640.00		0%		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		3,200.00		3,200.00		0%		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,350.00		4,350.00		0%		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		2,687.00		2,687.00		0%		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,450.00		3,450.00		100%		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		8,100.00		8,100.00		100%		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,960.00		9,960.00		100%		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		4,869.99		97.40%		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,000.00		9,000.00		100%		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,690.00		9,689.75		99.99%		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,600.00		3,600.00		100%		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		6,000.00		5,809.67		96.83%		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		2,500.00		2,500.00		100%		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		6,000.00		6,000.00		100%		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,500.00		7,500.00		100%		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		8,200.00		8,200.00		100%		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,000.00		3,000.00		100%		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		20		20		8		8

										SUMA		563,280.00		562,959.41				21,755		17,438		1,690		1,429

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"





m.g. kwoty

		Dotacje - otwarte konkursy ofert 2019 r. dla organizacji pozarządowych

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)

		1		2		3		5

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,590.00

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		39,075.00

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,700.00

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		31,958.50

		25.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00

								18,193,029.98





		Dotacje - pozakonkursowe, tzw. "małe granty" dla organizacji pozarządowych

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*

		1		2		3		4		7

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,800.00

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,655.00

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		4,600.00

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,488.00

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,640.00

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,200.00

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		5,000.00

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		5,000.00

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00

								SUMA		562,959.41
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II.1. Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Śląskiego w 2019 roku (wg stanu na 31 grudnia 2019 r.)

Lp.
Nazwa Departamentu
Tytuł konkursu
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem priorytetu*
1
2
3
4
5
1.
Departament Edukacji, Nauki                      i Współpracy                         z Młodzieżą
Otwarty konkurs ofert                         na zadania publiczne Województwa Śląskiego                       w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu                     I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku
54 000,00
54 000,00
2.
Departament Edukacji, Nauki                   i Współpracy                        z Młodzieżą
Otwarty konkurs ofert                       na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach                   2019-2021
49 486,28
0,00
3.
Departament Gospodarki                              i Współpracy Międzynarodowej
Otwarty konkurs ofert                            na zadania publiczne Województwa Śląskiego                         w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
127 958,01
104 958,01
4.
Departament Kultury
Otwarty konkurs ofert                          na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
946 326,68
946 326,68
5.
Departament Kultury
Otwarty konkurs ofert                       na zadania publiczne Województwa Śląskiego                   w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego                w 2019 r.
299 989,25
299 989,25
6.
Departament Kultury
Otwarty konkurs ofert                         na zadania publiczne Województwa Śląskiego                   w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki                 w 2019 r.
100 000,00
0,00
7.
Departament Kultury
Otwarty konkurs ofert                        na zadania publiczne Województwa Śląskiego                        w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.
60 000,00
0,00
8.
Departament Obsługi Zarządu
Otwarty konkurs ofert                        na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego 
64 320,00
64 320,00
9.
Departament Obsługi Zarządu
Otwarty konkursu ofert                       na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"
99 999,98
0,00
10.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego                     w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej                 – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego                     w latach 2018-2022
824 793,00
0,00
11.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Otwarty konkurs  ofert                           na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.
6 539 492,87
0,00
12.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki                    i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku
202 668,00
202 668,00
13.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki                   i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku                             – 2 edycja
68 500,00
68 500,00
14.
Departament Sportu
Otwarty Konkurs ofert                         na zadania publiczne województwa ślaskiego                         w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego                  w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.
5 676 343,00
5 676 343,00
15.
Departament Sportu
Otwarty konkurs ofert                              na zadania publiczne województwa ślaskiego                        w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie                       od dnia podpisania umowy                  do dnia 16.12.2019 r.
497 893,00
497 893,00
16.
Departament Sportu
Otwarty Konkurs ofert                        na zadania publiczne województwa śląskiego                       w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie                      od dnia podpisania umowy                  do 10.12.2019 roku.
674 540,00
674 540,00
17.
Departament Sportu
Otwarty Konkurs ofert                        na zadania publiczne województwa ślaskiego                      w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego                w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.
565 000,00
565 000,00
18.
Departament Terenów Wiejskich
Pierwszy otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody                  i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.
469 550,00
0,00
19.
Departament Terenów Wiejskich
Drugi otwarty konkurs ofert                  na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.
38 821,31
0,00
20.
Departament Terenów Wiejskich
Otwarty konkurs ofert                        na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych                   w województwie śląskim                      w 2019 roku.
172 495,90
0,00
21.
Departament Turystyki
Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki. 
95 000,00
95 000,00
22.
Departament Zdrowia
Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie                          z zakresu: profilaktyki otyłości     i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”
99 719,99
0,00
23.
Departament Zdrowia
Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"
283 676,42
0,00
24.
Departament Zdrowia
Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”
31 958,50
0,00
25.
Departament Zdrowia
Konkurs ofert                         na ralizację zadań Województwa Śląskiego                     w dziedzinie działalności                    na rzecz osób niepełnosprawnych
50 000,00
50 000,00
26.
Departament Zdrowia
Otwarty konkurs ofert                         na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"
55 000,00
55 000,00
27.
Departament Zdrowia







Otwarty konkurs ofert                         na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"
45 000,00
45 000,00
 
 
SUMA 
18 192 532,19
9 399 537,94
* zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego”

Efekty zadań publicznych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert  ogłaszanych przez Samorząd Województwa Śląskiego oraz zrealizowanych                      w trybie z pominięciem otwartych konkursów ofert „małe granty”, przedstawiają się                                             w poszczególnych departamentach i jednostce organizacyjnej, w sposób następujący:

Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą

	Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Efekty realizacji zadań w ramach konkursu to przede wszystkim: 

	podniesienie wśród mieszkańców Górnego Śląska wiedzy i świadomości na temat powstań śląskich, jako najważniejszego epizodu w historii Śląska i Polski; 
	stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej wpisującej się w historyczne obchody 100-lecia powstań śląskich, wystawy mobilne, prezentacje multimedialne, warsztaty, publikacje, kalendarze;
	nawiązanie współpracy ponadregionalnej, a tym samym promocja wydarzeń i historii Śląska wśród odbiorców z całej Polski.

	Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021 - zwiększenie wiedzy oraz świadomości uczestników Szczytu Trójkąta Weimarskiego, na problemy małych społeczności,                    w których żyją, a także na kwestie regionalne i ogólnoeuropejskie. Stanowi to nieodzowny element edukacji europejskiej, której celem jest stworzenie nowego, świadomego społecznie i otwartego              na wielokulturowość społeczeństwa. Udział w zadaniu ma na celu rozwijanie dialogu                                        z rówieśnikami z regionów RTW i współpracy młodego pokolenia. W ramach programu Szczytu odbywają się warsztaty i spotkania z ekspertami oraz debata z szefami regionów na tematy nurtujące młodych Europejczyków.
	W ramach zrealizowanych w 2019 r. zadań w trybie tzw. "małego grantu" organizacje pozarządowe zorganizowały szereg działań o charakterze edukacyjnym, które były skierowane                    do mieszkańców województwa śląskiego. NGO za otrzymane z budżetu województwa środki zorganizowały: 

	Fundacja "Silesia Pro Europa" w Gliwicach - Śląski Bal Panamski -  kształtowanie wśród młodzieży wartości moralnych oraz trzeźwości opartych na chrześcijańskim modelu wychowawczym. Wspieranie budowania społeczeństwa obywatelskiego.
	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" w Bytomiu - rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945” - przekazanie mieszkańcom miasta Bytom i okolic walorów historycznych i turystycznych regionu. Ponadto kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promowanie wartości historycznych oraz historii lokalnej, dbałość o tradycję narodową.
	Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu - szkoła dla rodziców                                             i wychowawców - w ramach zadania przeprowadzono 10 spotkań warsztatowych o charakterze psychoedukacyjnym przeznaczonych dla rodziców oraz osób pracujących z dziećmi                                      i młodzieżą, podczas których uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności przydatne                                   w odpowiedzialnym wychowywaniu. Rezultatem było nabycie przez uczestników umiejętności wyznaczania dziecku granic, pogłębienia rozumienia jego przeżyć oraz podążania                                     za potrzebami, ukształtowania postaw zachęcających dzieci do współpracy i uczących                                    je samodzielności itd.
	Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach - Śląska kuchnia                                                               i jej bożonarodzeniowe przysmaki - celem zadania było przeprowadzenie warsztatów                                 pt. "Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki" dla grupy młodzieży Województwa Śląskiego, na których poznali tradycjne śląskie potrawy przygotowywane na święta Bożego Narodzenia. Poprzez warsztaty zostały przekazane tradycje kulinarne charakterystyczne                         dla Górnego Śląska, a także warsztaty miały zachęcić uczestników do samodzielnego przygotowania prostych dań i wypieków. Dodatkowo efektem było założenie "Indeksu kucharza", zawierającego zasady wypieku i gotowania oraz sposobu przechowywania świątecznych specjałów.


Departament Gospodarki i Wspólpracy Międzynarodowej

Efekty zlecenia zadań w trybie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości w 2019 r.:
	Konferencje: III edycja kongresu "Sąsiedzi -Sąsiadom - Innowacyjne Podbeskidzie 4.0"; "Inteligentna Specjalizacja - Medycyna - jako potencjał eksportowy regionu, kluczowe technologie jutra" IV międzynarodowe spotkania branży medycznej - MedicaSilesia Meetings 2019; Oui Silesie VI - Międzynarodowe Forum Biznesu, Tak Śląskie!; II Międzynarodowe Forum Gospodarcze                        na Jurze.
	Konkursy: X edycja  konkursu “Marka-Śląskie” – konkursu promocji województwa śląskiego, Tyski Lider Przedsiębiorczości.
	Seminaria/warsztaty: Regionalna Przedsiębiorczość Innowacyjność Śląska; Wydarzenie "Perspektywy: przedsiębiorczość młodych".


Departament Kultury

W efekcie organizacji w 2019 r. 4 otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury, ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, upowszechniania dziedzictwa przemysłowego, wsparcia współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki, a także upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego osiągnięto nastepujące rezultaty: 
	wzrost kompetencji potrzebnych do uczestnictwa w kulturze (odbiorcy),
	wzrost kompetencji potrzebnych do efektywnego zarządzania kulturą (animatorzy kultury),
	wzrost kompetencji potrzebnych do uczestnictwa w twórczości artystycznej w ramach gospodarki rynkowej ( twórcy),
	wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze,
	wzrost upowszechniania i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu,
	stworzonie lepszych warunków dla rozwoju środowisk twórczych oraz wykorzystania                               ich kreatywności.


Departament Obsługi Zarządu

	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego – dzięki uczestnictwu w projekcie w ramach realizacji zadań wsparcie otrzymały 4 organizacje pozarządowe. Organizacje realizowały zadania                            w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Uczestnicy projektów pozyskali wiedzę dotyczącą różnych dostępnych form partycypacji                                    i możliwości angażowania się w życie publiczne, a także zasad funkcjonowania samorządu. Uczestnikami projektu byli nie tylko dorośli mieszkańcy województwa śląskiego, lecz również dzieci i młodzież. Ważną grupą uczestników projektu były osoby niepełnosprawne. W ramach realizacji projektów przeprowadzono m. in.: warsztaty; foto sondaże; szkolenia; prelekcje; rozpowszechnianie materiałów promocyjnych: ulotki, plakaty, ogłoszenia, broszury; dyżury specjalistów z różnych dziedzin: psychologów, dietetyków, mediatorów; promocję projektów                           w lokalnych w mediach: prasa, radio, telewizja; spacery badawcze.
	Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”                             i „Śląskie. Dla Kobiety” – dzięki uczestnictwu w projekcie w ramach realizowanych zadań wsparcie otrzymało 5 organizacji pozarządowych. Realizacja zadań publicznych zapewniła możliwość pogłębienia wiedzy i rozwoju kompetencji osób starszych w różnych obszarach życia seniora. Jednym z celów była promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia seniorów z terenu województwa śląskiego oraz dążenie do zapewnienia im godnego i aktywnego miejsca                                  w środowisku lokalnym. Zakres działań dotyczył poprawy bezpieczeństwa: w domu, na ulicy,                      w sieci, w przestrzeni publicznej.  Kolejne zadania  realizowane w ramach konkursu dotyczyły kobiet województwa śląskiego. Miały na celu pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających poprawić zdrowie i jakość życia kobiet, a także zwiększyć kompetencje kobiet                   w zakresie profilaktyki onkologicznej. Zajęcia organizowane dla seniorów przyczyniły się                             do zwiększenia ich motywacji do podejmowania różnych rodzajów aktywności,                                                     a także pogłębienia wiedzy i świadomości na temat zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej, pamięci uwagi oraz innych funkcji poznawczych. W ramach przedmiotowych zadań organizacje zrealizowały m. in.: warsztaty i wykłady; zajęcia ruchowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne; debaty środowiskowe; platformy internetowe; rozpowszechnianie materiałów promocyjnych: ulotki, plakaty, ogłoszenia, broszury, notatniki; promocja projektów w lokalnych w mediach: prasa, radio, telewizja; prezentacje multimedialne; konferencje.

	Zadania wynikające z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego                                                       i o wolontariacie, tzw. "małe granty":

	Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z siedzibą w Tychach - "Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi" – zadanie polegało na zorganizowaniu trzech spotkań wolontariuszy z personelem medycznym oraz psychologiem i wolontariusze otrzymali podstawowe informacje o podopiecznych Fundacji oraz ich chorobach, ograniczeniach życiowych i możliwości komunikacji. Dowiedzieli się również jak indywidualnie wspierać chore dziecko oraz jego rodzinę. Końcowym etapem była wolontaryjna praca podczas Jubileuszu Fundacji, tj. wsparcie organizacyjne i opieka nad najmłodszymi pacjentami.
	Fundacja Rodzin Górniczych z Katowic - "Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych" - zadanie miało charakter aktywizujący, integrujący oraz prospołeczny o zasięgu regionalnym. Ponadto, zadanie miało wpływ, na kultywowanie tradycji górniczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin górniczych, co wydaje się być niezwykle istotnym czynnikiem, biorąc pod uwagę specyfikę i charakter regionu. Rodziny górnicze dotknięte tragedią biorące udział w spotkaniu mogły poznać się ze sobą, nawiązać relacje. Rodziny mogły poczuć, że mają wsparcie, przez co osiągnięto cel zmniejszenia wykluczenia społecznego rodzin poszkodowanych w tragediach górniczych.
	Stowarzyszenie FAMII.LOCK z Katowic - "V Katowicki Dzień Seniora" – przedmiotem zadania było zorganizowanie Obchodów Dnia Seniora. W czasie spotkania seniorzy mogli zamanifestować swoją obecność w życiu społecznym i kulturalnym miasta, przez udział pośredni jako uczestnicy i obserwatorzy, jak również aktywnie, poprzez prezentację swoich zainteresowań i osiągnięć. Obchody składały się z dwóch części; imprezy z występami estradowymi oraz teatralnego spektaklu, seansów filmowych i koncertu. 
	Stowarzyszenie FAMII.LOCK z Katowic - "Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"– zadanie polegało na zorganizowaniu, dedykowanej seniorom województwa śląskiego, premiery teatralnej. Uczestnictwctwo w wydarzeniach kulturalnych przeciwdziała wykluczeniu ludzi starszych i aktywizuje ich. Skłania do zmiany nawyków, zwłaszcza po przejściu na emeryturę.                          Wspólne uczestnictwo w konsumpcji dóbr kultury sprzyja zawiązywaniu się nowych znajomości i stwarza możliwość rozwijania zainteresowań i wchodzenia w nowe środowisko.                                         
	Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire z Częstochowy - "Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora" – w ramach zadania został przygotowany i wydany kalendarz Seniora, spełniający funkcje praktyczne książkowego terminarza oraz poradnika niezbędnego dla seniorów, osób w wieku emerytalnym, instytucji współpracujących z seniorami, członków stowarzyszeń, grup nieformalnych będących mieszkańcami województwa śląskiego. Wydawnictwo, obok przejrzystego kalendarium, prezentuje w pigułce wiedzę przydatną przede wszystkim seniorom dotyczącą aktualnego stanu prawnego m. in. w zakresie ochrony zdrowia, niepełnosprawności, leczenia uzdrowiskowego, pomocy społecznej, ochrony konsumenta. 
	Fundacja „Śląskie Anioły” z Katowic - "Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom" – realizacja zdania publicznego dotyczyła wsparcia kobiet – wolontariuszek, które obok swoich zobowiązań zawodowych i osobistych, znajdują czas                     na wsparcie potrzebujących. Zadanie polegało na zorganizowaniu warsztatów dla kobiet – wolontariuszek Fundacji. Warsztaty miały na celu nauczenie kobiet – Aniołów jak: rozpoznać źródła stresu, a przede wszystkim radzenia sobie z nim, poznać i nauczyć się stosować praktyki prowadzące do rozwijania praktycznej umiejętności walki ze stresem i jego skutkami. Przeprowadzenie warsztatów przyczyniło się do zacieśniania więzi między wolontariuszami                                 przy jednoczesnej nauce radzenia sobie ze stresem. Realizacja zadnia przyczyniła się zarówno do promocji wolontariatu jak i zaangażowania na rzecz najbardziej potrzebujących.

Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta z Jaworzna - "SPRAWNY SENIOR" – zadanie publiczne obejmowało organizację i przeprowadzenie konferencji „Sprawny Senior”. Wolontariusze byli zaangażowani zarówno w promocję konferencji, jak i bezpośrednio przy realizacji wydarzenia. Wszyscy uczestnicy dzięki zaprezentowanym treściom uświadomili sobie konieczność zachowań prozdrowotnych oraz codziennej aktywności. Podjęte działania edukacyjne pozwoliły na uzyskanie wiedzy m. in. na temat zdrowego żywienia, rehabilitacji usprawniającej zdrowego seniora. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania i treningu z użyciem taśmy Thera-band. Ponadto w trakcie wykładów podjęto tematykę codziennej pielęgnacji nad pacjentem ciężko chorym, zaprezentowano sposób pielęgnacji                       z wykorzystaniem innowacyjnego materaca przeciwodleżynowego zmiennociśnieniowego. Zapoznano i przeszkolono  uczestników warsztatów z jego obsługą.
Górniczy Klub Sportowy „Rozbark” z siedzibą w Bytomiu - "Promocja postaw obywatelskich                       i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport" – realizacja zadnia publicznego dotyczyła organizacji wydarzenia podczas którego promowane były postawy obywatelskie poprzez sport wśród dzieci i młodzieży z grupą rekonstrukcyjną Powstań Śląskich z Zabrza, które obejmowało wykłady odnośnie poruszanych wydarzeń i inscenizacje tych wydarzeń. Dodatkowo odbyło się wystąpienie zawodnika boksu zawodowego, mające na celu kształtowanie charakteru poprzez sport. 
	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu -  "Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH" – zadanie polegało na zorganizowaniu pomocy dla Polaków zamieszkujących na Kresach Wschodnich, poprzez zbiórkę, transport i przekazanie  darów w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. Ponadto, przeprowadzona zostanie akcja informacyjna w bytomskich szkołach, która pozwoli na poszerzenie wiedzy młodzieży szkolnej o Polakach mieszkających                                 za wschodnią granicą. Zadanie miało charakter ponadregionalny i prospołeczny, wpłynęło                        na zainteresowanie mieszkańców Śląska sytuacją życiową Polaków na kresach wschodnich.





Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego ma terenie Województwa Śląskiego 
w latach 2018-2022 (zadanie wieloletnie).

Efektem zadania w 2019 roku było prowadzenie 4 niepublicznych ośrodków adopcyjnych                                na terenie województwa śląskiego. Do zadań ośrodka adopcyjnego należy m.in.:
	kwalifikacja i diagnoza dziecka zgłoszonego do przysposobienia;

diagnoza i dobór rodziny przysposabiającej ze względu na indywidualne potrzeby dziecka;
organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń; 
udzielanie pomocy w przygotowywaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
promowanie idei adopcji i poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka.
W roku 2019 w ww. ośrodkach zawiązano 114 adopcji dla 133 dzieci. Do przysposobienia zgłoszono 231  dzieci. Przeszkolono 79 rodzin, które zgłosiły chęć przysposobienia dziecka.
	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023 (zadanie wieloletnie).

Rezultatem konkursu było zapewnienie w 2019 roku instytucjonalnej pieczy zastępczej. Placówkami bezpośrednio realizującymi zadanie były:
	Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna nr 1 w Gliwicach,

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna nr 2 w Gliwicach,
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Dom Życia im. Leonii Nastał                                              w Częstochowie,
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna „Dom z Nadzieją” w Biesku – Białej. 
Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne zapewniają dziecku m.in. całodobową opiekę 
i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.  Placówki te przeznaczone są dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej                           lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2019 wystawiono łącznie 84 skierowań                              do ww. regionalnych placówek pieczy zastępczej prowadzonych na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego. Placówki zapewniły opiekę 170 dzieciom.
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przeprowadził procedurę ogłoszenia dwóch edycji Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku. Obie edycje Konkursu stanowiły realizację zapisów Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020, zwłaszcza celów operacyjnych nr 1, 2, 3 oraz 6, jak również Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020, zwłaszcza celów operacyjnych nr 1, 2 i 3.

W pierwszej edycji Konkursu, dofinansowane były projekty w ramach zadań konkursowych ujętych 
w trzech obszarach, w tym: 
Obszar I – Skuteczna profilaktyka uzależnienia od alkoholu i narkotyków w województwie śląskim:
	Upowszechnianie w województwie śląskim realizacji rekomendowanych programów profilaktyki uzależnień.

Wzmocnienie skutecznych oddziaływań profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych 
i narkomanii oraz zachowań ryzykownych.
Organizacja przedsięwzięcia promującego trzeźwość w środowisku rówieśniczym młodzieży szkolnej.
Obszar II – Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie śląskim:
	Wspieranie działalności środowisk abstynenckich.

Oddziaływania na rzecz zapobiegania szkodom powodowanym piciem alkoholu przez kobiety 
w ciąży.
Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
Wspieranie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych (lub zagrożonych) problemem alkoholowym, w tym przemocy.
Wspieranie działań na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu 
z uwzględnieniem osób przebywających lub opuszczających zakłady penitencjarne.
Obszar III – Przeciwdziałanie narkomanii w województwie śląskim:
	Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie socjoterapii oraz profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym narkomanii.

Wspieranie osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.
Przedsięwzięcia na rzecz redukcji szkód zdrowotnych i społecznych z zakresu narkomanii.
W drugiej edycji Konkursu dofinansowane były projekty w ramach dwóch zadań konkursowych: 
	Upowszechnienie programów profilaktyki uzależnień o naukowych podstawach                                             lub o potwierdzonej skuteczności, w tym programów rekomendowanych.

Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii oraz zachowań ryzykownych o naukowych podstawach lub dowiedzionej skuteczności.
Cele dofinansowanych projektów były zgodne z celami obu edycji Konkursu. Zrealizowane projekty obejmowały:
	promocję i wdrożenie programów profilaktyki uzależnień o naukowych podstawach lub/i sprawdzonej skuteczności, w tym ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych 
i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz innych oddziaływań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym w zakresie szkód powodowanych używaniem środków psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, w tym tzw. nowych substancji psychoaktywnych – NSP) i zachowaniami ryzykownymi zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, jak też promocję trzeźwości poprzez kształtowanie wśród młodzieży właściwego postrzegania problemów związanych                                   z uzależnieniem od alkoholu;
	uzupełnienie oddziaływań terapeutycznych i post terapeutycznych świadczonych przez podmioty lecznicze w zakresie terapii uzależnień, jak również przez placówki działające                             w systemie oświaty i pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe na rzecz kompleksowego wsparcia osób z problemem alkoholowym lub narkomanii oraz ich rodzin                             i bliskich z uwzględnieniem pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym;

działalność na rzecz zwiększenia dostępności do terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych 
od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin, z uwzględnieniem osób przebywających 
lub opuszczających zakłady penitencjarne poprzez różne aktywności służące reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych oraz udzielanie specjalistycznej pomocy;
działalność motywującą do leczenia osoby eksperymentującej lub używającej narkotyki, jak też ukierunkowaną na niwelowanie szkód zdrowotnych powstałych w wyniku uzależnień;
działalność motywującą do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,                             jak też ukierunkowaną na redukowanie szkód społecznych (w tym też zdrowotnych) powstałych w wyniku uzależnienia od alkoholu. 
wspieranie i integrowanie środowisk abstynenckich i trzeźwościowych, w tym wzmocnienie działalności stowarzyszeń abstynenckich w zakresie utrzymania trzeźwości oraz utrwalania postaw abstynenckich i trzeźwościowych, a także promocji trzeźwego stylu życia;
	wspierania działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży realizujących                     m. in. programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, utrwalające postawy wolne od uzależnień oraz służące przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym.
Zrealizowane projekty przyczyniły się do wzmocnienia systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim.
Realizatorami 16 projektów konkursowych było 13 organizacji pozarządowych (5 fundacji 
i 8 stowarzyszeń). Objęły one swoimi oddziaływaniami 4 516 osób (I edycja Konkursu – 2 969 osób; II edycja Konkursu – 1 547 osób). Ich odbiorcami byli: dzieci, młodzież oraz dorośli, w tym osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków (wczesna inicjacja alkoholowa, nadużywanie alkoholu, eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi), osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków i innych środków psychoaktywnych (w tym po  odbytym leczeniu oraz opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze) oraz członkowie ich rodzin i bliscy (rodzice lub/i opiekunowie, rodzeństwo), osoby z utrwaloną abstynencją, jak również osoby działające na rzecz promowania trzeźwości i zdrowego stylu życia, członkowie stowarzyszeń abstynenckich i grup samopomocowych m. in.: AA i Al-Anon, członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym lub narkomanii, jak też osoby doświadczające przemocy  w rodzinie z problemem alkoholowym. 
W realizację dofinansowanych z budżetu Województwa Śląskiego projektów zaangażowanych było łącznie 158 osób, spośród których 72 osoby nie pobierały wynagrodzenia (46% ogółu osób realizujących projekty), z czego 58 osób wykonało swoje obowiązki społecznie (37% ogółu osób realizujących projekty), a 14 osób w ramach wolontariatu (9% ogółu osób realizujących projekty). Warto zwrócić uwagę na te proporcje, ponieważ świadczą one o zaangażowaniu społecznym 
i odpowiedzialności obywatelskiej zarówno specjalistów uczestniczących we wdrożeniu projektów, spośród których znaczną grupę stanowią osoby zrzeszone w organizacjach pozarządowych.   
Dofinansowane projekty konkursowe były zgodne z zapisami Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015, stanowiły realizację Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020,                              jak również zadań z zakresu zdrowia publicznego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 1492 ze zm.) określonych                     w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492), w zakresie celu 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 
Obydwie edycje Konkursu wpisały się w założenia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
	Zadania wynikające z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego                                                       i o wolontariacie, tzw. "małe granty":

	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - Wigilia i Święta po naszemu - w dniu 24 grudnia 2019 r. w schroniskach dla osób bezdomnych w Zawierciu-Żerkowicach oraz Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach odbyły się spotkania wigilijne dla wszystkich podopiecznych placówek, tj. łącznie dla 73 osób z terenu aglomeracji śląskiej. Do organizacji spotkań zaangażowano nie tylko zatrudnionych pracowników schronisk, ale również samych podopiecznych ośrodków, którzy zajmowali się przygotowywaniem świątecznych potraw, a także pomieszczeń                              (np. ustawianiem i nakrywaniem stołów, przystrojeniem pomieszczeń). Dla niektórych podopiecznych placówek były to pierwsze od dłuższego czasu Święta spędzone w cieple oraz serdecznej atmosferze. W organizację spotkania wigilijnego w Dąbrowie Górniczej włączyli się także instruktorzy i uczestnicy Centrum Integracji Społecznej. Założony rezultat realizacji zadania, tj. integracja i wsparcie osób w schroniskach w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach                          i Zawierciu-Żerkowicach w liczbie co najmniej 72 osób poprzez organizację kolacji wigilijnych został osiągnięty.  

Fundacja Teatru Grodzkiego - Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz                          ze spotkaniem opłatkowym - w dniu 19 grudnia 2019 r. odbyło się przedświąteczne spotkanie integracyjne o charakterze rekreacyjnym i sportowym pn. „Połączą nas święta”, w którym wzięli udział uczestnicy Klubów Integracji Społecznej oraz osoby niepełnosprawne z terenu aglomeracji śląskiej (150 osób). Impreza zorganizowana została przy współpracy Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej i odbyła się                            w 3 punktach na terenie miasta: hali widowiskowo-sportowej MOSiR, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej. Po zakończonych rozgrywkach sportowych odbyło się spotkanie opłatkowe dla wszystkich uczestników, gdzie poza przełamaniem się opłatkiem, wzajemnie złożono sobie świąteczne życzenia. Założony rezultat realizacji zadania, tj. zaktywizowanie społeczne i integracja osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w liczbie                       nie mniejszej niż 150 osób został osiągnięty.
Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej - Zdobądź szczyty - zadanie zostało zrealizowane w formie dwutygodniowego wypoczynku rodzin wielodzietnych                 w Lewinie Kłodzkim. W ramach zadania został przeprowadzony program profilaktyczny                              z zakresu rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W zadaniu uczestniczyło 120 osób, w tym osoby niepełnosprawne.
Stowarzyszenie „Złote Lata” - Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej" - w ramach zadania zorganizowano wyjazd edukacyjny dla grupy 30 seniorów z terenu gminy Lubliniec                          i Pawonków, podczas którego uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę nt. dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska oraz zwiedzić Sztolnię Królowej Luizy w Zabrzu. 
Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy - Warsztaty Tango dla Seniorów - zadanie polegało                        na przeprowadzeniu dla seniorów z terenu Zabrza, Rudy Śląskiej oraz Raciborza warsztatów nauki tańca tango, prelekcji na temat tradycji, zwyczajów, muzyki związanej z tangiem oraz innych spotkań integracyjnych organizowanych przy sztuce i muzyce. W różnych formach zadania wzięły udział ok. 24 osoby. 
Fundacja TriVita  -Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów - w ramach zadania zrealizowano cztery praktyczne warsztaty z fizjoterapeutami dla przedstawicieli instytucji wspierających seniorów, tj. Koła Gospodyń Wiejskich z Porąbki, Kobieranic i Czańca oraz Fundacji Złote Łany z Bielska-Białej. Tematyka warsztatów obejmowała w szczególności naukę ćwiczeń przeciwdziałających upadkom, zwiększającym koordynację ruchową i poprawę równowagi. Ponadto wydano i rozdystrybuowało ok. 300 broszur zawierających zestawy ćwiczeń.  
Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa - Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa" - w ramach zadania przygotowano i zrealizowano przedstawienie/sztukę „Dama Konwaliowa”, w której uczestniczyli seniorzy z terenu miasta Jaworzno oraz Mysłowice. Propagowano hasło „Senior to nie tylko ławeczka i laseczka”, wcielano w życie ideę współpracy seniorów i młodego pokolenia przy realizacji swoich pasji i talentów. 
Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku - A-B-C czyli A-Aktywnie,                             B-Bezpiecznie, C-Ciekawie - w ramach zadania dla seniorów z Ogrodzieńca i okolic zrealizowano zajęcia rekreacyjno – aktywizujące, tj. dwa rajdy rowerowe, trzy rajdy nordic-walking, piknik jurajski, szkolenie pn.: Bezpiecznie na rowerze oraz warsztaty dot. naprawy roweru. 
Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II - Senior w zgodzie z naturą - dla osób w wieku emerytalnym zorganizowano zajęcia z biernej i czynnej hortiterapii, w tym florystyki oraz warsztaty z majsterkowania, które stanowiły uzupełninie hortiterapii, bowiem na zajęciach przygotowywano części drewniane pergoli, donic, płotków oraz inne elementy dekoracyjne                     do ogrodu.  W zajęciach wzięło udział 12 seniorów oraz wolontariusze - młodzież ze świetlicy środowiskowej działającej przy Fundacji oraz szkół na terenie Świętochłowic. 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach - Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów - zorganizowano 3 dniowy wyjazd integracyjno-aktywizacyjny                                         do Zakopanego. W wyjeździe uczestniczyło 30 osób. W trakcie wyjazdu poza górskimi wycieczkami propagowano zdrowy styl życia oraz aktywność fizyczną i społeczną. 
SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury - Aktywny Senior to Zdrowy Senior -w ramach zadania dla seniorów z terenu miasta Bytom oraz Tarnowskie Góry zorganizowano warsztaty                z treningu „RannBall”, który przyczynia się do poprawy funkcji mózgu odpowiadających                            za motorykę i równowagę, zmniejszając tym samym ryzyko upadku osoby starszej. Łącznie zorganizowano 3 cykle warsztatów dla 30 uczestników.
Fundacja Jesień Na Letniej  - Senior w świecie teatru, malarstwa i muzy – w ramach zadania zorganizowano dwie imprezy kulturalne dla mieszkańców Domu Seniora „Jesień na Letniej”                   w Jaworznie oraz ich rodzin, a także pracowników ww. domu, zespołu muzycznego Ciężkowianki oraz przyjaciół Fundacji „Jesień na Letniej”.
Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA - Seniorzy w górę bulę - celem zadania było zwiększenie aktywności fizycznej seniorów poprzez naukę gry w bule. W tym celu zorganizowano warsztaty i szkolenia z gry w bule, a następnie turniej.                         W przedsięwzięciu wzięło udział 50 seniorów z terenu Częstochowy oraz Rędzin. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy - propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów -                     w ramach zadania zorganizowano turniej buli i łucznictwa, w których udział wzięło 100 seniorów z łazowskiego i zawierciańskiego UTW. Celem zadania było promowanie wśród osób starszych aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
Stowarzyszenie Aktywni Silesia - Wspólnie po zdrowe nawyki - w ramach zadania 16 seniorów pięciokrotnie odwiedziło Park Wodny Aquadrom w Rudzie Śląskiej. Jego realizacja wpisywała się w ogólnopolską kampanię „Rusz się Polsko” i przyczyniła się do budowania pozytywnych nawyków aktywności ruchowej wśród seniorów, profilaktyki zdrowotnej oraz przeciwdziałania bierności osób starszych.
Stowarzyszenie "Współpraca TG" - Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety" - w ramach zadania zorganizowano Piknik Edukacyjno-Integracyjny „Kalety 2019”, w którym udział wzięło                            100 seniorów. W trakcie Pikniku przeprowadzono m.in. pokaz pierwszej pomocy medycznej (100 uczestników), mini konkurs wiedzy przyrodniczej (12 uczestników), dwa konkursy sprawnościowe (łącznie 50 uczestników) oraz mini konkurs wiedzy o powiecie tarnogórskim              (10 uczestników). Każda z osób biorących udział w Pikniku otrzymała apteczkę do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków - RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ -biesiada senioralna - w ramach zadania zorganizowano biesiadę senioralną, w której udział wzięło 100 osób w wieku 60+. Jej celem była aktywizacja kulturalna i integracja osób starszych z Częstochowy i gminy Poczesna.
Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny - Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych - w ramach zadania zorganizowano 3 jednodniowe wyjazdy edukacyjno -kulturalne do miejsc związanych z historią regionu – wyjazd na Górę św. Anny połączony                           z pobytem w Lichyni, wyjazd do Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków                                   w Radzionkowie oraz na Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich, a także wyjazd do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach i do Muzeum Zgoda. W wyjazdach wzięło udział 128 seniorów z Katowic, Sosnowca i okolic.
Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior - Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch - w ramach zadania na terenie wybranych gmin województwa śląskiego przeprowadzono dla seniorów warsztaty ze speed-ballu, a także zorganizowano „Turniej Sześciu Miast”, który odbyły się w Wojkowicach. W działaniach zrealizowanych w ramach zadania wzięło udział                      42 seniorów z 7 środowisk seniorskich.
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” - XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj" - w ramach zadania zorganizowano XII Zlot Kręgów Terenowych Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” oraz seniorów Śląskiej Chorągwi ZHP. Impreza składała się                       z dwóch części. Pierwsza z nich, w której udział wzięło 360 osób, odbyła się na terenie gminy Pilica i obejmowała apel oraz zwiedzanie atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie gminy. W ramach drugiej części Zlotu, która odbyła się w Zawierciu, 480 osób wzięło udział                         w koncercie Harcerskiego Zespołu Artystycznego Chorągwi Śląskiej ZHP „Słoneczni”.
Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia" - Bytomski wakacyjny Mam talent - w ramach zadania w DPS dla Dorosłych w Bytomiu zorganizowano konkurs, w którym udział wzięło                       49 seniorów z 6 domów pomocy społecznej i dziennych domów pomocy z Bytomia, Piekar Śląskich, Zabrza, Łubia i Lublińca. Rywalizowali oni w trzech kategoriach: wokalnej, plastycznej pt. „Wakacje marzeń” oraz fotograficznej pt. „Pocztówka z wakacji”. Realizacja zadania przyczyniła się do integracji i aktywizacji seniorów, a także do wzmocnienia współpracy                               i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami pomocy społecznej.
Stowarzyszenie Bytomskie Maki - Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019 - w ramach zadania na terenie DPS Kombatant w Bytomiu zorganizowano przegląd artystyczny o charakterze konkursu, w którym udział wzięło 6 amatorskich senioralnych zespołów teatralnych z Bytomia i okolicznych śląskich miast. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 180 osób. Realizacja zadania pozwoliła na aktywizację i integrację środowisk senioralnych.
Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - Senior niesie pomoc - w ramach zadania zorganizowano na terenie Zamku w Bobolicach warsztaty wyjazdowe nt. pierwszej pomocy, w których udział wzięło 50 osób. Po ich zakończeniu uczestnicy zwiedzili okolicę Zamku. Ponadto zorganizowano 6 warsztatów stacjonarnych, które odbyły się w Piekarach Śląskich i Siemianowicach Śląskich. Przeszkolono w nich łącznie 38 osób. W ramach zadania zakupiono także sprzęt pierwszej pomocy, w tym 4 „zestawy pierwszej pomocy” oraz                                 4 ciśnieniomierze i 4 glukometry. 
Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL - Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski -                          w ramach zadania zorganizowano jednodniowy wyjazd do Opola, w którym udział wzięło                        50 osób – seniorów oraz osób z niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego. Uczestnicy wraz przewodnikiem zwiedzili Opole oraz jego wybrane atrakcje, w tym Muzeum Polskiej Piosenki oraz Muzeum Śląska Opolskiego. 
Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja" - Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje                               i zwyczaje rodzin śląskich - w ramach zadania zorganizowano spektakl, w którym uczestniczyło 80 seniorów z różnych dzielnic Mysłowic oraz pensjonariusze z Domu Pomocy Społecznej                        z Pszczyny, a także przygotowano wystawę rękodzieła wykonanego przez seniorów. Celem spotkania była integracja środowisk senioralnych oraz wzmocnienie aktywności kulturalnej seniorów poprzez przypomnienie tradycji i pieśni śląskich.
Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki - Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami - dla 100 seniorów z gminy Koniecpol zostało zorganizowanych 6 spotkań, których celem było zwiększenie aktywności kulturalnej oraz wsparcie terapeutyczne seniorów poprzez muzykologię, jak również ich integracja i przeciwdziałanie ich wykluczeniu. Celem projektu było również upowszechnienie kultury w małych miejscowościach z ograniczonym dostępem do niej oraz zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach zadania zakupiony został m. in. ekran oraz projektor multimedialny.
Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki” - Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora - zrealizowano cykl warsztatów na temat zdrowego odżywiania, które odbyły się                           w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Podlesie. Celem zadania było zwiększenie świadomości żywieniowej 100 seniorów, a w konsekwencji poprawa ich stanu zdrowia i samopoczucia. W wyniku realizacji projektu doposażona została kuchnia będąca                       w użytkowaniu Koła Gospodyń Wiejskich dzięki czemu możliwa będzie kontynuacja projektu oraz dalsza aktywizacja seniorów.
Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni" - BB - Nasza Podbeskidzka Stolica - zadanie polegało                             na zorganizowaniu dla 49 seniorów z gmin Żywiec, Łodygowice i Gilowice jednodniowej wycieczki do Bielska-Białej. Jej celem była integracja oraz aktywizacja ruchowa osób starszych, a także pogłębienie wiedzy o regionie.
Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie - Aktywni seniorzy na start - zadanie realizowane było na terenie gminy Ogrodzieniec. W zadaniu wzięło udział 23 seniorów zamieszkujących gminę Ogrodzieniec oraz Pilica. Zadanie było realizowane w partnerstwie z Zespołem Folklorystycznym „Wrzos”. W ramach działania odbyły się warsztaty rękodzieła, projekcje filmowe, zajęcia Nordic Walking oraz Mini Festiwal Kulturalny.
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - Otwieram oczy - uczestnikami zadania było                          40 seniorów z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową w stopniu znacznym i umiarkowanym, zamieszkałych w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim. W ramach zadania odbyły się warsztaty motywacyjne, muzyczne, czynności dnia codziennego oraz spotkanie z okazji Święta Niepodległości. Uczestnicy nabyli m. in. nowe umiejętności plastyczne oraz muzyczne.
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu - Hiszpania z bliska i daleka                                       - w zrealizowanym zadaniu odbyło się 13 spotkań warsztatowych, podczas których seniorzy zapoznali się m. in. z historią i kulturą hiszpańską. Z oferty skorzystało, na zasadzie powtarzalności, ponad 80 seniorów z powiatu lublinieckiego. Część uczestników zadania wyjechało do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu na przedstawienie „Romeo & Julia – Flamenco Show”. 
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą” - Senior z kulturą za "Pan Brat" - celem projektu była aktywizacja kulturalna 25 seniorów z miejscowości Dąbrowa, Rudniki Kolonia, Zaróg, Skrajniwa, Konstantów oraz z gminy Lelów. W ramach zadania zorganizowano kino plenerowe oraz wyjazd na sztukę teatralną dzięki, którym seniorzy nabyli umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.  
Stowarzyszenie INKLUZJA - VII Olimpiada sportowa - w ramach zadania w Bytomiu odbyła się VII Olimpiada sportowa dla mieszkańców domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia                         z województwa śląskiego. W olimpiadzie uczestniczyło bezpośrednio 133 uczestników. Celem przedsięwzięcia była integracja środowisk senioralnych i młodzieży.
Stowarzyszenie Akademia Seniora - Rower - ja to lubię - w ramach zadania zorganizowano dziewięciodniowy obóz rowerowy obejmujący siedem wycieczek na terenie Podlasia.                                 W wydarzeniu uczestniczyła grupa seniorów z Akademii Seniora z Bielska-Białej oraz grupy cyklistów z klubu kolarskiego „Ondraszek” w Cieszynie.
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków - Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę - w ramach zadania zorganizowano jednodniowy wyjazd dla osób starszych do Rogowa w celu aktywnego uczestnictwa w różnych formach zajęć nt. cukrzycy. Zorganizowano wykład edukacyjny, badania przesiewowe, konkurs wiedzy o chorobie, spacer po parku z kijkami oraz wieczorek taneczny z posiłkiem dietetycznym. W wyjeździe uczestniczyło 56 osób,                                       w tym 6 wolontariuszy.

Departament Sportu

	Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.

	Organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, Organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,                                   ze szczególnym  uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym, Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików. 

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywających w górach.
	Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019 r. 

	Organizacja imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej                             w zakresie kultury fizycznej.  Szkolenia w zakresie sportów lotniczych, sporty motorowe.

	Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.

	Organizacja imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej                           w zakresie kultury fizycznej.

	Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.

	Organizacja konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analiza wyników sportowych. 
	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywających w górach i nad wodami.

	Zadania wynikające z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego                                                       i o wolontariacie, tzw. "małe granty":

	RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu - Akademia Kajakowa - Zajęcia z podstaw kajakarstwa,  podstaw pływania oraz pogadanki o bezpieczeństwie nad wodą - zadanie adresowane do dzieci w przedziale wiekowym 5-8 lat.
	Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie - Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA - Zawody sportowe i piknik dla osób głuchych w DARTA skierowane dla zawodników w przedziale wiekowym od 5 do 80 lat.
	Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku - III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachach - przeprowadzenie Szachowych Mistrzostw Polski w grupach wiekowych dla seniorek powyżej 50 lat i dla seniorów 55+, 65+, 75+ Zajęcia sportowe dla wszystkich.
	Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa - 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim - zorganizowano liczne zawody sportowo-rekreacyjne , pokazy sportowe i artystyczne w różnych przedziałach wiekowych. W imprezie wzięli  udział także olimpijczycy .
	Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice - 61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - podczas zlotu propagowano sportową rywalizację i wyrabiano nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu. Ukazano społeczny kontekst kultury fizycznej i zmotywowano społeczność do poprawienia wydolności fizycznej poprzez udział w zajęciach.
	Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna - Victor Polish U 17 International Victor Polish U17 International 2019 - to międzynarodowy turniej badmintona dla młodzieży urodzonej w roku 2003 lub później. Zawody te są wliczane do cyklu rozgrywek Europejskiej Unii Badmintona. Można było zdobyć punkty kwalifikujące do Mistrzostw Europy do lat 17. 
	Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała - XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic" - całodniowe zawody lekkoatletyczne, które zostały po raz 18-sty zorganizowane na stadionie BBOSiR SPRINT Bielsko-Biała przy ul. Jaworzańskiej 120 przyciągnęły bardzo dużą liczbę startujących zawodników, będących już w klubach, uczęszczających na zajęcia Lekkoatletyka dla każdego.
	GKS Piast Gliwice - Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich Turnieje                                26-27.04.2019 indywidualny, a 28.04.2019 turniej drużynowy  - przedział 16-23 lat , przedział  powyżej 23 lat; promocja sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, uczestniczących                      w zajęciach szermierczych.
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach - XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych - zawodnicy rywalizowali w konkurencjach takich jak kajakarstwo, pchnięcie kulą, biegi na krótkich dystansach, pływanie, łucznictwo oraz strzelectwo. W Łazach znaleźli się zawodnicy i kibice z całego kraju oraz delegacje z Ukrainy                  i Austrii.
	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie - zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy                                    I Powstania Śląskiego - zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego                        na obiekcie strzelnicy brackiej w Pszczynie przy ul. Katowickiej 79 W zawodach brali udział zaproszeni goście z Powiatu Pszczyńskiego, Gminy Pszczyna, Województwa Śląskiego, przedstawiciele władz Mundurowych, Kościelnych oraz delegacje Bractw Kurkowych z całej Polski wraz z rodzinami.
	Śląski Związek Badminton w Częstochowie - 40 Mistrzostwa Polski Seniorów - 40 Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie odbyły się w Częstochowie w dniach 31.05-02.06.2019 r. Zawody odbyły się na nowoczesnej Hali Sportowej w Częstochowie przy ul. Żużlowej.                                  W Mistrzostwach Polski w badmintonie wzięła udział rekordowa ilość 275 zawodników z całej Polski w wieku od 26 do ponad 80 lat. 
	Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie - indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie -  podczas zmagań wyłoniono Mistrzów Polski w badmintonie, w poszczególnych kategoriach.
	Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach - III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska - III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska to cykliczna impreza, która w tym roku odbywała się w dniu 11 maja 2019 roku na obiektach Ludowego Klubu Sportowego „Podhalanka” w Milówce, przy ulicy Targowej. Turniejowa rywalizacja zawodników piłki nożnej umożliwiła promocję sportu.
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedzibą w Katowicach -  Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie. Impreza podsumowująca proces szkolenia w dyscyplinie hokeja na lodzie. Wybrani zostali najlepsi zawodnicy w poszczególnych pozycjach. Propagowanie aktywności fizycznej.
	Śląski Związek Szachowy w Katowicach - Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych - organizowana impreza popularyzuje szachy w województwie śląskim..
	Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz - I Bieg Siewierski Traktem Biskupim - uczestnicy w wieku od 13 lat, wzięli udział w pełnowymiarowym biegu i marszu Nordic Walking z pomiarem elektronicznym na dystansie 5000 metrów.
	Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe "Meble Anders" w Żywcu - XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego - w XVII Międzynarodowym Integracyjnym Turnieju Tenisa Stołowego startowało 96 zawodników, w tym z województwa śląskiego. Turniej został zorganizowany w dniach 24-26-05.2019r. obejmował zawody osób niepełnosprawnych, amatorów, jak i turniej OPEN Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach Cokoladova Tretra. Celem zawodów było wyłonienie z uczestników reprezentacji Polski, którzy uczestniczyli w półfinale i finale w Ostrawie.

Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom - Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego - dbanie o kondycję fizyczną poprzez bieganie.  Celem zawodów była promocja sportu jako aktywności dostępnej dla wszystkich, integracja społeczna na szeroką skalę, poprawa kondycji sportowej społeczeństwa.
	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym - Sztafeta rowerowa 24 h – Charytatywny wyścig rowerowy wokół jeziora Czerniańskiego "Sztafeta rowerowa 24 h – Charytatywny wyścig rowerowy wokół jeziora Czerniańskiego, impreza odbyła się w dniach 14-15 czerwca 2019 r.                W zawodach udział wzięło około 300 zawodników. Zawody odbyły się w dwóch kategoriach OPEN i JUNIOR. 
UKS Silesia Chorzów Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"  - zawody odbyły się                w Kompleksie Sportowym "Hajduki" w Chorzowie, ul. Graniczna 92 w terminie                                    01-02.06.2019 r. W zawodach brały udział zawodniczki zarówno z klubów krajowych                                jak i zagranicznych, m.in. z Ukrainy, oraz z klubów krajowych z Warszawy, Szczecina, Opola                 i innych miast śląskich.
	Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa" - Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim - W pikniku w Górnośląskim Parku Etnograficznym i przejeździe rowerowego peletonu wzięło udział 900 osób. Impreza służyła propagowaniu kolarstwa, poprawie kondycji sportowej oraz zdobywaniu nowych doświadczeń.
	Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna" - XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5" - Mistrzostwa Polski Samorządowców odbyły się w 2 fazach: rozgrywki eliminacyjne w 4 strefach i finały, w których wzięło udział  23 drużyny. Impreza przyczyniła się do propagowania aktywności fizycznej.
	Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec "Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski                      o Puchar Pilska W 2 - dniowym II Międzynarodowym Turnieju o Puchar Pilski wzięli udział zawodnicy w wieku 6-16 lat . Oprócz turnieju zorganizowano warsztaty zdrowego żywienia                  dla zawodników i ich rodzin. 
	Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach - "Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…" - wojewódzki turniej p.n. „Wakacje z piłką- szukamy piłkarskich Janków”. rozegrany został na Stadionie Śląskim w Chorzowie w dniu 07.09.2019 r. z udziałem 15 drużyn chłopców ur. w 2009 r. i młodszych. Turniej poprzedzony był rozgrywkami eliminacyjnymi w powiatach. Startowały drużyny tylko z klubów zrzeszonych w Ludowych Zespołach Sportowych.
Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet Młodzieżowe mistrzostwa Polski U23 w zapasach zgromadziły 113 zawodniczek i zawodników z 46 klubów z przedziału wiekowego 21-23 lat.  Poprawa kondycji sportowej, zdobywanie nowych doświadczeń, integracja.
	Wiodący KS Kmicic w Częstochowie - Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa - XVI Ogólnopolski Turniej w Szpadzie zgromadził 187 uczestników, w wieku 11-13 lat. Turniej służył popularyzacji szermierki oraz aktywności fizycznej wśród młodzieży.
Uczniowski KS "21 Podlesice" IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli                                w szachach - turniej odbył się na płycie głównej katowickiego Spodka. W zawodach wzięło udział 1189 zawodników w różnych grupach wiekowych. Rywalizacja w szachach spowodowała rozwój oraz zdobycie nowych doświadczeń wśród zawodników.
	Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach - Europejski Dzień Bez Samochodu -                          22 września 2019 w Tychach po raz 15 obchodzony był Europejski Dzień Bez Samochodu.                     Z tej okazji w Tychach ponownie zorganizowana została impreza zachęcająca do pozostawienia samochodu i skorzystania z innych ekologicznych form transportu.
	Śląski Związek Piłki Ręcznej Katowice - Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach - w Młodzieżowym Turnieju Piłki Ręcznej startowało 90 zawodników. Turniej został zorganizowany w Żorach. Turniej pozwolił na zdobycie nowych doświadczeń, wzrost aktywności fizycznej oraz popularyzację dyscypliny piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży.
	Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry - XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja                  na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie - w turnieju wzięło udział 5 drużyn z Polski i Ukrainy, w kategoriach juniorek młodszych do lat 16. Zawody pozwoliły na popularyzację dyscypliny sportowej - hokeja na trawie wśród dzieci i młodzieży, a także wzrost aktywności fizycznej.
	Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy z siedzibą w Tychach - XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy - przeprowadzono 7 turniejów w ramach XX Turnieju Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy. W zawodach udział wzięli udział zawodnicy  w wieku 6-12 lat. Zawody zaowocowały podniesieniem poziomu i umiejętności zawodników. 
	Aktywne Miasto Tychy - II Bieg Niepodległości	Sportowe uczczenie 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - w biegu wzięli udział głównie mieszkańcy województwa śląskiego. Impreza miała na celu popularyzację biegów, jako dyscypliny sportowej. 
	Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach - VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu - zawody w głównej mierze przyczyniły się do propagowania aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych, były przeprowadzone w kilku konkurencjach pływackich.
	Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle - Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci                    i młodzieży - zorganizowane zawody przyczyniły się do podniesienia sportowego poziomu oraz wymiany doświadczeń.
	Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach - XLI Super Puchar Polski                w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy  wyścigi                w kolarstwie przełajowym. Przeprowadzenie zawodów przyczyniło się do popularyzacji                         tej dyscypliny i doskonalenia umiejętności taktycznych.
	Śląski Związek Szachowy w Katowicach - turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019 - podczas imprezy była okazja spotkania się wielu działaczy po latach, w celu podsumowania wyników sportowych, wymiany doświadczeń w zakresie gry w szachy. 
	AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów - Turniej Piłkarski "Młodziki 2019" - w turnieju piłki nożnej zawodnicy podnosili poziom umiejętności sportowych, zdobywali nowe doświadczenia. Ponadto realizacja zadania publicznego zapewniła dzieciom dobrą zabawę i zdrowo spędzony czas.
	GKS Rozbark Bytom - Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego. Międzynarodowy mecz bokserki - realizacja zadania publicznego pokazała młodzieży i dorosłym korzyści z uprawiania sportu.

Departament Terenów Wiejskich

	Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020:

	Efekty realizacji zadania na terenie Beskidów - przeprowadzono wypas owiec na 620 ha. Zakupiono sprzęty techniczne niezbędne do wykonania zadania (agregat, siatka elektryczna, elektryzator sieciowy, elektryzator na akumulator, koszory tradycyjne, drewniane (20 szt.). Przygotowano i wydrukowano publikację (500 szt.) promującą Szlak Bacówek Programu Owca Plus.
	Efekty realizacji zadania na terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej - przeprowadzono wypas zwierząt gospodarskich – owiec i kóz w obrębie siedlisk nieleśnych (m.in. muraw kserotermicznych), o łącznej powierzchni 100 ha. Wymieniono schody prowadzące na punkt widokowy w skałach przy Jaskini Głębokiej, zakupiono ławki wraz ze stołami (8 kompletów)                   dla turystów przy zagrodzie edukacyjnej Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach. Zakupiono siano w kostkach (300 szt.)na potrzeby zimowego wyżywienia owiec.

	Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.

Przeprowadzono następujące imprezy promujące Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020: Festyn Jurajski, Łossod 2019, IX Pasterska Jesień w Kamesznicy, X Jarmark Pasterski, Żywiecki Dzień Folkowy i Pasterski, cykl wydarzeń (warsztaty, prezentacja instrumentów ludowych, pokaz multimedialny, koncert muzyki pasterskiej podczas wernisażu wystawy „Muzyka Pasterska w twórczości Jana Wałacha”) pod wspólnym tytułem „Muzyka Pasterska w twórczości Jana Wałacha.
	Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych                       w województwie śląskim w 2019 roku.

Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęty uzupełniające zaplecze techniczne gospodarstw edukacyjnych. Zakupiono również sprzęty takie jak: namioty, meble ogrodowe, ławki parkowe, które zwiększają możliwość prowadzenia zajęć poza pomieszczeniami. Do Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego zostały włączone dwa, kolejne gospodarstwa. Zakupiono dwa roll-upy. Ponadto, przeprowadzono zajęcia dla 4000 dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Województwa Śląskiego. Zajęcia dotyczyły między innymi podstawowych zajęć dawnych rolników, pracy ze zwierzętami, uprawy roślin ze szczególnym uwzględnieniem ekologii, tradycyjnej kuchni i rękodzieła.

Departament Turystyki

Konkurs ofert na zadania publiczne Wojewóztwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa                                      i turystyki.
Efekty realizowanych zadań w ramach konkursu:
	Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szklaków turystycznych.

Odnowienie szlaków turystycznych. Podczas prac w terenie wymieniane zostały zniszczone drogowskazy, stawiane nowe rogacze i tyczki kierunkowe, konserwowane i remontowane stanowiska z mapą i rogacze, stoły z ławkami dla turystów oraz wymieniane zniszczone mapy turystyczne. 
	Utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych.  

Utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach – na które składają się specjalistyczny księgozbiór, zbiory map turystycznych                           i topograficznych, dokumentacja zinwentaryzowanych 35 gmin województwa śląskiego, zasoby na nośnikach CD – służących szkoleniu i doszkalaniu kadr turystycznych.
	Organizacja konkursów, szkoleń i imprez o zasięgu co najmniej regionalnym o tematyce turystycznej. 

Organizacja wyjazdów do muzeów przez to zwiększenie motywacji młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego, podniesienie kompetencji kulturowych wśród uczestników wyjazdu, podniesienie poziomu integracji społecznej. 

Departament Zdrowia 

	Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego                  w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości                    i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”.

Celem realizacji zadania publicznego była:
 - Realizacja „Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020”,
 - Realizacja „Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015-2020”,
 - Realizacja Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:
Cel strategiczny: Wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.
Cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.
Cel operacyjny 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 
Przyjęte do realizacji projekty dotyczyły problematyki profilaktyki otyłości i nadwagi. W ramach zaproponowanych przez organizacje pozarządowe zadań zostały zorganizowane m.in.: warsztaty, konferencje, szkolenia, druk materiałów informacyjno-edukacyjnych. Zadania publiczne dofinasowane przez Zarząd Województwa Śląskiego przyczyniły się do zwiększenia świadomości mieszkańców regionu w zakresie zdrowego odżywiania i znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia.                                                                                                            
	Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego                  w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.

Celem zadania publicznego była realizacja „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022”. Dodatkowo realizacja zadania wpisywała się w następujące cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020: Cel strategiczny: Wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych                            w zdrowiu. Cel operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa. Przyjęte do realizacji projekty dotyczyły problematyki zaburzeń psychicznych. W ramach zaproponowanych przez organizacje pozarządowe zadań zorganizowano m.in.: warsztaty, konferencje, szkolenia dla specjalistów, wyjazdy terapeutyczno-integracyjne, koncerty, konkursy, kampanie internetowe, e-konsultacje, grupy wsparcia, pomoc środowiskową, konsultacje z różnymi specjalistami, wydanie materiałów edukacyjnych                                        i promocyjnych oraz wytworzenie filmów edukacyjnych i mobilnej aplikacji do samo diagnozy zaburzeń związanych z depresją.
Zadania publiczne dofinasowane przez Zarząd Województwa Śląskiego przyczyniły się 
do zwiększenia wiedzy mieszkańców regionu w zakresie zdrowia psychicznego.
	Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego                  w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”.

Celem zadania publicznego była realizacja „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”, Obszaru II – Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych wraz z następującymi celami ogólnymi: 
	ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, 
	zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Dodatkowo realizacja zadania wpisywała się w następujące cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:
Cel strategiczny: Wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.
Cel operacyjny 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
Przyjęte do realizacji projekty dotyczyły profilaktyki HIV/AIDS. W ramach zaproponowanych 
przez organizacje pozarządowe zadań zorganizowano m.in.: warsztaty, konkursy, konsultacje 
z różnymi specjalistami, kampanie internetowe, wydanie materiałów edukacyjnych 
i promocyjnych. 
Zadania publiczne dofinasowane przez Zarząd Województwa Śląskiego przyczyniły się                           do zwiększenia wiedzy mieszkańców regionu w zakresie problematyki HIV/AIDS.
	Organizowane działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym mi.in. imprezy na rzecz osób niepełnosprawnych, tj.: Świąteczne Kiermasze Rękodzieła Osób Niepełnosprawnych, Zawody Sportowo – Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych, Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych. 
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KONKURSY

		

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Przyporządkowanie tytułu konkursu do zadań wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wraz z nr z ustawy)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*		Odsetek kwot przeznaczonych na realizację zadania priorytetowego* w stosunku do ogółu zadań		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		30		31

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		54,000.00		54,000.00		100%		6		6		4		4		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami		49,486.28		0.00		99%		1		0		1		0		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		11) działalność  wspomagająca  rozwój  gospodarczy,  w tym  rozwój  przedsiębiorczości		127,958.01		104,958.01		82%		12		9		8		7		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		946,326.68		946,326.68		100%		266		266		116		116		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		299,989.25		299,989.25		100%		20		20		20		20		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		100,000.00		0.00		0%		6		0		4		0		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		60,000.00		0.00		0%		1		0		1		0		1		0		nd		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		64,320.00		64,320.00		100%		5		4		4		4		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.		99,999.98		0.00		0%		6		0		5		0		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży		824,793.00		0.00		0%		0**		0		4		0		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży		6,539,492.87		0.00		0%		0**		0		3		0		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		202,668.00		202,668.00		100%		20		20		13		13		10		10		2,969		2,969		141 (7)		141 (7)

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		68,500.00		68,500.00		100%		3		3		3		3		3		3		1,547		1,547		17 (7)		17 (7)

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej

20) porządku 
i bezpieczeństwa publicznego		5,676,343.00		5,676,343.00		100%		85		85		58		58		59		59		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach, o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR dot. kultury fizycznej 11 5012		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach, o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR  dot. kultury fizycznej 11 5012		dot. kultury fizycznej 13 131		dot. kultury fizycznej 13 131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej		497,893.00		497,893.00		100%		101		101		43		43		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej		674,540.00		674,540.00		100%		68		68		45		45		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego		565,000.00		565,000.00		100%		7		7		5		5		5		5		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach,  o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR i WOPR dot. kultury fizycznej 90		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach,  o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR i WOPR dot. kultury fizycznej 90		dot. kultury fizycznej 11		dot. kultury fizycznej 11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		469,550.00		0.00		0%		2		0		2		0		2		0		0		0		brak danych		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		38,821.31		0.00		0%		11		0		6		0		6		0		łącznie we wszystkich realizowanych przedsięwzięciach wzięło udział około 2430 osób		0		brak danych		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		172,495.90		0.00		0%		2		0		1		0		1		0		4 000 dzieci i młodzieży uczęszczających do placówej edukacyjnych w województwie śląskim wzięło udział w warsztatach		0		brak danych		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		19) turystyka i krajoznawstwo		95,000.00		95,000.00		100%		20		8		8		8		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		99,719.99		0.00		0%		26		0		9		0		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		283,676.42		0.00		0%		48		0		18		0		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		31,958.50		0.00		0%		12		0		4		0		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00		100%		4		4		2		2		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		55,000.00		55,000.00		100%		3		3		1		1		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		45,000.00		45,000.00		100%		1		1		1		1		1		1		1200		1200		100		100

								SUMA		18,192,532.19		9,399,537.94				736		605		389		330		383		324		1,492,520		1,471,190		9,628		8,953

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0





kwoty m.g.

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		7		9		10		11		12

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00		2,000		2,000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00		200		200		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00		20		20		8		8

										560,959.58		21,955		17,638		1690		1429

				Wysokość przekazanych środków finansowych

				2018		266,535.30

				2019		560,959.58

						294,424.28





kwoty m.g.

		



2018

2019



kwoty oko

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		5		6		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		54,000.00		6		6		4		4		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą				49,486.28		0.00		1		0		1		0		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej				127,958.01		104,958.01		12		9		8		7		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego 
w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego		946,326.68		946,326.68		266		266		1		116		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		299,989.25		20		20		20		20		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		0.00		6		0		4		0		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		0.00		1		0		1		0		1		0		0		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		64,320.00		5		4		4		4		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		0.00		6		0		5		0		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0.00		0**		0		4		0		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		0.00		0**		0		3		0		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		202,668.00		20		20		13		13		10		10		2,969		2,969		141 (7)		141 (7)

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		68,500.00		3		3		3		3		3		3		1,547		1,547		17 (7)		17 (7)

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		5,676,343.00		85		85		58		58		59		59		115012		115012		13131		13131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		497,893.00		101		101		43		43		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		674,540.00		68		68		45		45		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		565,000.00		7		7		5		5		5		5		90		90		11		11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00		0.00		2		0		2		0		2		0		0		0		0		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31		0.00		11		0		6		0		6		0		2430		0		0		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90		0.00		2		0		1		0		1		0		4000		0		0		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		95,000.00		20		8		8		8		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		0.00		26		0		9		0		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		0.00		48		0		18		0		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		31,958.50		0.00		12		0		4		0		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00		4		4		2		2		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		55,000.00		3		3		1		1		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		45,000.00		1		1		1		1		1		1		1200		1200		100		100

								18,192,532.19		9,399,537.94		736		605		274		330		383		324		1,614,052		1,586,292		22,770		22,095

				Wysokość przekazanych środków finansowych								Łącznie oko i m.g.																				18,753,491.77

				2018		17,110,806.80						2018		17,377,342.10

				2019		18,192,532.19						2019		18,753,491.77																m.g. suma		560,959.58

						1,081,725.39								1,376,149.67

																														3.08%

						5.95%

				17,374,844.48

						oko 2019

						wysokość przekazanych środków		z uwzględnieniem priorytetu: promocja społeczeństwa obywatelskiego

						18,192,532.19		9,399,537.94

								51.67%





kwoty oko

		





konk. śr. przekazane

		





konk. złoż. oferty i umowy

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*

		1		2		3		5		6

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		54,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		0.00

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		104,958.01

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		946,326.68

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		299,989.25

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		0.00

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		0.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		64,320.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		0.00

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0.00

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		0.00

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		202,668.00

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		68,500.00

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		5,676,343.00

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		497,893.00

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		674,540.00

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		565,000.00

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00		0.00

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31		0.00

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90		0.00

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		95,000.00

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		0.00

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		0.00

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		31,958.50		0.00

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		55,000.00

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		45,000.00

								18,192,532.19		9,399,537.94

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0





konk. l.org. i benef. i os. zaa

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*

		1		2		3		5		8		9		10		11

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		6		6		4		4

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		1		0		1		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		12		9		8		7

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		266		266		116		116

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		20		20		20		20

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		6		0		4		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego		60,000.00		1		0		1		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		5		4		4		4

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		6		0		5		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0**		0		4		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023		6,539,492.87		0**		0		3		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		20		20		13		13

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		3		3		3		3

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku		5,676,343.00		85		85		58		58

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019 r.		497,893.00		101		101		43		43

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku		674,540.00		68		68		45		45

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku		565,000.00		7		7		5		5

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020		469,550.00		2		0		2		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020		38,821.31		11		0		6		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku		172,495.90		2		0		1		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki		95,000.00		20		8		8		8

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		26		0		9		0

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		48		0		18		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		31,958.50		12		0		4		0

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		4		4		2		2

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		3		3		1		1

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		1		1		1		1

								18,192,532.19		736		605		389		330

				*		* zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

						wszystkie złożone oferty		wszystkie zawarte umowy		oferty uwzględniające priotytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"		umowy uwzględniające priotytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

				oferty		736				605

				umowy				389				330





konk. l.org. i benef. i os. zaa

		



wszystkie złożone oferty

wszystkie zawarte umowy

oferty uwzględniające priotytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

umowy uwzględniające priotytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"



m.g. śr. przekaz.

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		5		12		13		14		15		16		17

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		1		0		0		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		10		10		2,969		2,969		141		141

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		3		3		1,547		1,547		17		17

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		59		59		115012		115012		13131		13131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		5		5		90		90		11		11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00		2		0		0		0		0		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31		6		0		2430		0				0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90		1		0		4000		0				0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		31,958.50		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		1		1		1,200.00		1,200.00		100		100

								18,192,532.19		383		324		1,614,052		1,586,292		22,928		22,253

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0

						zadania z uwzględnieniem prorytetu

				beneficjenci		1,586,292

				osoby zaangażowane		22,253





m.g. śr. przekaz.

		



beneficjenci

osoby zaangażowane



m.g.l. org. l. benef. i osób

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*

		1		2		3		4		7

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00

										560,959.58

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"





ZESTAWIENIE LICZBOWE

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00		2000		2000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00		200		200		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00		20		20		8		8

										560,959.58		21,955		17,638		1,690		1,429

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

								wszystkie zadania		zadania uwzględniające priorytetu

						beneficjenci		21,955		17,638

						osoby zaangażowane		1,690		1,429





ZESTAWIENIE LICZBOWE

		



beneficjenci

osoby zaangażowane



MAŁE GRANTY

		54,000.00		54,000.00				10,000.00						54,000.00		6		6		4		4				54,000.00		4		4		4,720		4,720		90		90				10,000.00		500		500		72		72

		49,486.28		0				10,000.00						49,486.28		1		0		1		0				49,486.28		1		0		15		0		10		0				10,000.00		2,000		2,000		250		250

		127,958.01		104,958.01				3,800.00						127,958.01		12		9		8		7				127,958.01		8		7		3,012		2,682		315		283				3,800.00		15		15		5		5

		946,326.68		946,326.68				2,200.00						946,326.68		266		266		116		116				946,326.68		121		121		923,059		923,059		2,994		2,994				2,200.00		100		100		25		25

		299,989.25		299,989.25				10,000.00						299,989.25		20		20		20		20				299,989.25		20		20		56,907		56,907		1,320		1,320				10,000.00		80		0		4		0

		100,000.00		0				10,000.00						100,000.00		6		0		4		0				100,000.00		4		0		2,174		0		143		0				10,000.00		100		100		4		4

		60,000.00		0				7,000.00						60,000.00		1		0		1		0				60,000.00		1		0		0		0		39		0				7,000.00		900		0		36		0

		64,320.00		64,320.00				3,000.00						64,320.00		5		4		4		4				64,320.00		4		4		249		249		14		14				3,000.00		45		0		2		0

		99,999.98		0				10,000.00						99,999.98		6		0		5		0				99,999.98		5		0		805		0		39		0				10,000.00		200		200		15		15

		824,793.00		0				5,680.00						824,793.00		0		0		4		0				824,793.00		4		0		1,636		0		29		0				5,680.00		59		0		6		0

		6,539,492.87		0				10,000.00						6,539,492.87		0		0		3		0				6,539,492.87		3		0		170		0		149		0				10,000.00		500		0		2		0

		202,668.00		202,668.00				9,600.00						202,668.00		20		20		13		13				202,668.00		10		10		2,969		2,969		141		141				9,600.00		12		12		4		4

		68,500.00		68,500.00				10,000.00						68,500.00		3		3		3		3				68,500.00		3		3		1,547		1,547		17		17				10,000.00		280		280		2		2

		5,676,343.00		5,676,343.00				5,000.00						5,676,343.00		85		85		58		58				5,676,343.00		59		59		115,012		115,012		13,131		13,131				5,000.00		73		0		5		0

		497,893.00		497,893.00				5,000.00						497,893.00		101		101		43		43				497,893.00		40		40		66,267		66,267		1,767		1,767				5,000.00		150		0		30		0

		674,540.00		674,540.00				5,000.00						674,540.00		68		68		45		45				674,540.00		39		39		10,610		10,610		2,085		2,085				5,000.00		120		0		7		0

		565,000.00		565,000.00				2,800.00						565,000.00		7		7		5		5				565,000.00		5		5		90		90		11		11				2,700.00		30		0		3		0

		469,590.00		0				5,000.00						469,550.00		2		0		2		0				469,550.00		2		0		0		0		0		0				5,000.00		24		0		2		0

		39,075.00		0				5,000.00						38,821.31		11		0		6		0				38,821.31		6		0		2,430		0		0		0				5,000.00		97		0		4		0

		172,700.00		0				5,000.00						172,495.90		2		0		1		0				172,495.90		1		0		4,000		0		0		0				5,000.00		40		0		6		0

		95,000.00		95,000.00				4,655.00						95,000.00		20		8		8		8				95,000.00		8		8		400,000		400,000		200		200				4,381.07		50		0		10		0

		99,719.99		0				5,000.00						99,719.99		26		0		9		0				99,719.99		9		0		6,647		0		69		0				5,000.00		12		0		8		0

		283,676.42		0				5,000.00						283,676.42		48		0		18		0				283,676.42		18		0		7,610		0		146		0				5,000.00		30		0		10		0

		31,958.50		0				5,000.00						31,958.50		12		0		4		0				31,958.50		4		0		1,943		0		19		0				5,000.00		30		0		3		0

		50,000.00		50,000.00				4,620.00						50,000.00		4		4		2		2				50,000.00		2		2		230		230		40		40				4,620.00		36		0		6		0

		55,000.00		55,000.00				5,000.00						55,000.00		3		3		1		1				55,000.00		1		1		750		750		60		60				5,000.00		50		0		3		0

		45,000.00		45,000.00				5,000.00						45,000.00		1		1		1		1				45,000.00		1		1		1,200		1,200		100		100				5,000.00		100		0		4		0

		18,193,029.98		9,399,537.94				4,960.00						18,192,532.19		736		605		389		330				18,192,532.19		383		324		1,614,052		1,586,292		22,928		22,253				4,960.00		16		0		3		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		5		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		7		0

								4,000.00																																		4,000.00		128		0		2		0

								5,000.00																																		5,000.00		42		0		6		0

								4,600.00																																		3,646.00		480		0		8		0

								4,488.00				18,755,989.39																														4,450.00		49		0		4		0

								5,000.00																																		5,000.00		180		0		20		0

								4,640.00																																		4,585.04		50		0		2		0

								3,200.00																																		3,040.00		50		0		2		0

								4,350.00																																		4,350.00		80		0		8		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		2		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		2		0

								5,000.00																																		4,596.53		49		0		1		0

								5,000.00																																		5,000.00		23		0		1		0

								5,000.00																																		5,000.00		40		0		5		0

								5,000.00																																		5,000.00		81		0		6		0

								5,000.00																																		5,000.00		25		0		5		0

								5,000.00																																		4,984.53		133		0		10		0

								5,000.00																																		5,000.00		15		0		5		0

								2,687.00																																		2,687.00		50		0		6		0

								10,000.00																																		10,000.00		32		32		6		6

								3,450.00																																		3,450.00		45		45		5		5

								10,000.00																																		10,000.00		163		163		28		28

								5,000.00																																		5,000.00		400		400		48		48

								8,100.00																																		8,100.00		870		870		37		37

								10,000.00																																		10,000.00		311		311		11		11

								10,000.00																																		10,000.00		700		700		25		25

								10,000.00																																		10,000.00		132		132		36		36

								9,960.00																																		9,960.00		1100		1100		61		61

								10,000.00																																		10,000.00		100		100		40		40

								7,000.00																																		7,000.00		275		275		20		20

								10,000.00																																		10,000.00		150		150		20		20

								7,000.00																																		7,000.00		200		200		18		18

								5,000.00																																		5,000.00		208		208		12		12

								10,000.00																																		10,000.00		42		42		26		26

								4,869.99																																		4,869.99		210		210		15		15

								9,000.00																																		9,000.00		96		96		10		10

								9,689.75																																		9,689.75		500		500		30		30

								7,000.00																																		7,000.00		128		128		14		14

								10,000.00																																		10,000.00		300		300		30		30

								3,600.00																																		3,600.00		156		156		30		30

								5,809.67																																		5,809.67		900		900		36		36

								5,000.00																																		5,000.00		130		130		15		15

								5,000.00																																		5,000.00		300		300		30		30

								10,000.00																																		10,000.00		167		167		15		15

								2,500.00																																		2,500.00		113		113		40		40

								6,000.00																																		6,000.00		187		187		40		40

								7,500.00																																		7,500.00		1,189		1,189		45		45

								10,000.00																																		10,000.00		3,000		3,000		28		28

								10,000.00																																		10,000.00		90		90		12		12

								8,200.00																																		8,200.00		110		110		32		32

								10,000.00																																		10,000.00		1,000		1,000		48		48

								10,000.00																																		10,000.00		250		250		10		10

								5,000.00																																		5,000.00		130		130		18		18

								5,000.00																																		5,000.00		100		100		100		100

								3,000.00																																		3,000.00		427		427		22		22

								10,000.00																																		10,000.00		100		100		11		11

								7,000.00																																		7,000.00		100		100		20		20

								7,000.00																																		7,000.00		20		20		8		8

								562,959.41																																		560,959.58		21,955		17,638		1,690		1,429





konkursy kwoty

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Przyporządkowanie tytułu zadania do zadań wymienionych w art. 4 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (wraz z nr z ustawy)		Wysokość środków wnioskowanych na realizację zadania		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Odsetek kwot przeznaczonych na realizację zadań uwzględniających priorytet* w stosunku do ogółu zadań		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		10,000.00		10,000.00		100%		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		10,000.00		10,000.00		100%		2,000		2,000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		3,800.00		3,800.00		100%		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		2,200.00		2,200.00		100%		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		27) promocja i organizacja wolontariatu		10,000.00		10,000.00		0%		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		7,000.00		7,000.00		0%		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		3,000.00		3,000.00		0%		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.		10,000.00		10,000.00		100%		ze względu na szczególny charakter zadania brak możiwości określenia faktycznej liczby beneficjentów /ok. 200 osób/		ze względu na szczególny charakter zadania brak możiwości określenia faktycznej liczby beneficjentów /ok. 200 osób/		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,680.00		5,680.00		0%		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		10,000.00		10,000.00		0%		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		27) promocja i organizacja wolontariatu		9,600.00		9,600.00		100%		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		10,000.00		10,000.00		100%		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.		5,000.00		5,000.00		0%		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		5,000.00		5,000.00		0%		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		5,000.00		5,000.00		0%		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		2,700.00		2,700.00		0%		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,381.07		4,381.07		0%		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,620.00		4,620.00		0%		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,960.00		4,960.00		0%		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,000.00		4,000.00		0%		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		3,646.00		3,646.00		0%		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,450.00		4,450.00		0%		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,585.04		4,585.04		0%		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		3,040.00		3,040.00		0%		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,350.00		4,350.00		0%		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,596.53		4,596.53		0%		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,984.53		4,984.53		0%		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		2,687.00		2,687.00		0%		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,450.00		3,450.00		100%		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		8,100.00		8,100.00		100%		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,960.00		9,960.00		100%		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		4,869.99		4,869.99		97.40%		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,000.00		9,000.00		100%		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,689.75		9,689.75		99.99%		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,600.00		3,600.00		100%		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,809.67		5,809.67		96.83%		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		2,500.00		2,500.00		100%		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		6,000.00		6,000.00		100%		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,500.00		7,500.00		100%		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		8,200.00		8,200.00		100%		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,000.00		3,000.00		100%		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		20		20		8		8

										SUMA		560,959.58		560,959.58				21,755		17,438		1,690		1,429

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"





m.g. kwoty

		Dotacje - otwarte konkursy ofert 2019 r. dla organizacji pozarządowych

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)

		1		2		3		5

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		31,958.50

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00

								18,192,532.19





		Dotacje - pozakonkursowe, tzw. "małe granty" dla organizacji pozarządowych

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*

		1		2		3		4		7

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00

								SUMA		560,959.58
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II.2 Zestawienie zadań zleconych przez Samorząd Województwa Śląskiego w 2019 roku w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. „małe granty”)


Lp.
Nazwa Departamentu
Tytuł zadania
Nazwa organizacji
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*
1
2
3
4
5
1.
Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy                          z Młodzieżą
Śląski Bal Panamski
Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach 
10 000,00
2.
Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy                      z Młodzieżą
Rekonstrukcja historyczna „Walki                    o Miechowice 1945”
Stowarzyszenie                   na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu
10 000,00
3.
Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy                  z Młodzieżą
Szkoła dla rodziców                 i wychowawców
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie                         i Życiu w Sosnowcu
3 800,00
4.
Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy                z Młodzieżą
Śląska kuchnia                                   i jej bożonarodzeniowe przysmaki 
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach
2 200,00
5.
Departament Obsługi Zarządu
"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci                      i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo                          z Tychów 
10 000,00
6.
Departament Obsługi Zarządu
"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"
Fundacja Rodzin Górniczych                            z siedzibą                             w Katowicach 
10 000,00
7.
Departament Obsługi Zarządu
 "V Katowicki Dzień Seniora"
Stowarzyszenie FAMI.LOCK                         z Katowic 
7 000,00
8.
Departament Obsługi Zarządu
"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera                    w Teatrze Bez Sceny w reżyserii                               i scenografii Andrzeja Dopierały"
Stowarzyszenie FAMI.LOCK                        z Katowic 
3 000,00
9.
Departament Obsługi Zarządu
"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"
Towarzystwo Miłośników Lwowa                        i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu 
10 000,00
10.
Departament Obsługi Zarządu
"SPRAWNY SENIOR"
Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna 
5 680,00
11.
Departament Obsługi Zarządu
"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"
Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire                       z Częstochowy 
10 000,00
12.
Departament Obsługi Zarządu
"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"
Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic  
9 600,00
13.
Departament Obsługi Zarządu
"Promocja postaw obywatelskich                       i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"
Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia
10 000,00
14.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Wigilia i Święta                   po naszemu
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
5 000,00
15.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym
Fundacja Teatru Grodzkiego
5 000,00
16.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Zdobądź szczyty
Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych                  im. św. Jadwigi Śląskiej
5 000,00
17.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"
Stowarzyszenie „Złote Lata”
2 700,00
18.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Warsztaty Tango dla Seniorów
Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy
5 000,00
19.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów
Fundacja TriVita
5 000,00
20.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"
Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa
5 000,00
21.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
A-B-C czyli                          A-Aktywnie,                          B-Bezpiecznie,                   C-Ciekawie
Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku
4 381,07
22.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Senior w zgodzie                     z naturą
Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II
5 000,00
23.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku                    w Gliwicach
5 000,00
24.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Aktywny Senior                   to Zdrowy Senior
SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji                   i Kultury
5 000,00
25.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Senior w świecie teatru, malarstwa                   i muzyki
Fundacja Jesień                     Na Letniej
4 620,00
26.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Seniorzy w górę bulę
Częstochowskie Stowarzyszenie                  Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA
5 000,00
27.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów
Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy
5 000,00
28.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Wspólnie po zdrowe nawyki
Stowarzyszenie Aktywni Silesia
4 960,00
29.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"
Stowarzyszenie "Współpraca TG"
5 000,00
30.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna
Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków
5 000,00
31.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych
Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny
4 000,00
32.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch
Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior
5 000,00
33.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
3 646,00
34.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Bytomski wakacyjny Mam talent
Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"
4 450,00
35.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019
Stowarzyszenie Bytomskie Maki
5 000,00
36.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Senior niesie pomoc
Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
4 585,04
37.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Wyjazd turystyczny               i integracyjny na Śląsk Opolski
Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL
3 040,00
38.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Bery, bojki                             i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich
Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"
4 350,00
39.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami
Spółdzielnia Socjalna Bistro                   Ale Babki
5 000,00
40.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora
Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”
5 000,00
41.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
BB - Nasza Podbeskidzka Stolica
Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"
4 596,53
42.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Aktywni seniorzy                   na start
Koło Gospodyń Wiejskich                             w Gulzowie
5 000,00
43.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Otwieram oczy
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
5 000,00
44.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Hiszpania z bliska i daleka
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku                    w Lublińcu
5 000,00
45.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Senior z kulturą za "Pan Brat"
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”
5 000,00
46.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
VII Olimpiada sportowa
Stowarzyszenie INKLUZJA
4 984,53
47.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Rower - ja to lubię
Stowarzyszenie Akademia Seniora
5 000,00
48.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn                                   i Sympatyków
2 687,00
49.
Departament Sportu
Akademia Kajakowa
RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie                           z siedzibą                              w Raciborzu
10 000,00
50.
Departament Sportu
Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie
3 450,00
51.
Departament Sportu
III Mistrzostwa Polski Seniorów                            w Szachcach
Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy"                       w Rybniku
10 000,00
52.
Departament Sportu
100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim
Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa
5 000,00
53.
Departament Sportu
61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice
8 100,00
54.
Departament Sportu
Victor Polish U 17 International
Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna
10 000,00
55.
Departament Sportu
XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"
Klub Sportowy SPRINT                    Bielsko-Biała
10 000,00
56.
Departament Sportu
Puchar Europy                      w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich
GKS Piast Gliwice
10 000,00
57.
Departament Sportu
XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku                      i Organizacji Senioralnych
Uniwersytet Trzeciego Wieku                 w Łazach
9 960,00
58.
Departament Sportu
Zawody strzeleckie       z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego
Kurkowe Bractwo Strzeleckie                           w Pszczynie
10 000,00
59.
Departament Sportu
40 Mistrzostwa Polski Seniorów
Śląski Związek Badminton                            w Częstochowie
7 000,00
60.
Departament Sportu
Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików                             w Badmintonie
Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie
10 000,00
61.
Departament Sportu
III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska
Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach
7 000,00
62.
Departament Sportu
Mistrzostwa Polski Żaków Starszych                 w hokeju na lodzie 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba                     w Katowicach
5 000,00
63.
Departament Sportu
Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych
Śląski Związek Szachowy                            w Katowicach
10 000,00
64.
Departament Sportu
I Bieg Siewierski Traktem Biskupim
Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz
4 869,99
65.
Departament Sportu
XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego
Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu
9 000,00
66.
Departament Sportu
Cokoladova Tretra
Śląski Szkolny Związek Sportowy                      w Katowicach
9 689,75
67.
Departament Sportu
Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego
Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom 
7 000,00
68.
Departament Sportu
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym
10 000,00
69.
Departament Sportu
Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"
UKS Silesia Chorzów
3 600,00
70.
Departament Sportu
Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim
Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"
5 809,67
71.
Departament Sportu
XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców                 w halowej piłce nożnej "5"
Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"
5 000,00
72.
Departament Sportu
"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski                   o Puchar Pilska
Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec
5 000,00
73.
Departament Sportu
"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"
Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe                w Katowicach
10 000,00
74.
Departament Sportu
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet
Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica
2 500,00
75.
Departament Sportu
Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa
Wiodący KS Kmicic w Częstochowie
6 000,00
76.
Departament Sportu
IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach
Uczniowski KS "21 Podlesice"
7 500,00
77.
Departament Sportu
Europejski Dzień Bez Samochodu
Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach
10 000,00
78.
Departament Sportu
Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach
Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice
10 000,00
79.
Departament Sportu
XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie
Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry
8 200,00
80.
Departament Sportu
XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy
Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy                 z siedzibą w Tychach
10 000,00
81.
Departament Sportu
II Bieg Niepodległości
Aktywne Miasto Tychy 
10 000,00
82.
Departament Sportu
VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy                         w Łodygowicach
5 000,00
83.
Departament Sportu
Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży
Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle
5 000,00
84.
Departament Sportu
XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach
3 000,00
85.
Departament Sportu
Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019
Śląski Związek Szachowy                           w Katowicach
10 000,00
86.
Departament Sportu
Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"
AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów
7 000,00
87.
Departament Sportu
Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego 
GKS Rozbark Bytom
7 000,00
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560 959,58
*zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"










Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom 
w trybie tzw. „małych grantów” w 2018 r. i 2019 r.
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Zgodnie z zapisami Programu, dofinansowania w ramach „małych grantów” powinny również dotyczyć zadania priorytetowego. Jak wynika z zebranych danych, dofinansowano projekty złożone przez podmioty trzeciego sektora w obszarze: aktywizacji i integracji środkowisk senioralnych, promowania postaw obywatelskich, profilaktyki zdrowotnej, sportu, turystyki, przeciwdziałania przemocy, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji oraz wyrównywania szans osób niepełnoprawnych. 



II.3 Zestawienie złożonych ofert i umów zawartych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z uwzględnieniem priorytetów

Lp.
Nazwa Departamentu
Tytuł konkursu
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)
Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu
Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje
Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu
Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Departament Edeukacji, Nauki                 i Współpracy                          z Młodzieżą
Otwarty konkursu ofert                         na zadania publiczne Województwa Śląskiego                       w dziedzinie edukacji publicznej                                      z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku
54 000,00
6
6
4
4
2.
Departament Edeukacji, Nauki                    i Współpracy                               z Młodzieżą
Otwarty konkursu ofert                       na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach                   2019-2021
49 486,28
1
0
1
0
3.
Departament Gospodarki                               i Współpracy Międzynarodowej
Otwarty konkurs ofert                            na zadania publiczne Województwa Śląskiego                         w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
127 958,01
12
9
8
7
4.
Departament Kultury
Otwarty konkursu ofert                          na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
946 326,68
266
266
116
116
5.
Departament Kultury
Otwarty konkurs ofert                       na zadania publiczne Województwa Śląskiego                   w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.
299 989,25
20
20
20
20
6.
Departament Kultury
Otwarty konkurs ofert                         na zadania publiczne Województwa Śląskiego                   w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej                    na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.
100 000,00
6
0
4
0
7.
Departament Kultury
Otwarty konkurs ofert                        na zadania publiczne Województwa Śląskiego                        w dziedzinie upowszechniania wiedzy                     o dziedzictwie przemysłowym regionu                 w obiektach wpisanych                   na listę światowego dziedzictwa UNESCO              na terenie województwa śląskiego.
60 000,00
1
0
1
0
8.
Departament Obsługi Zarządu
Otwarty konkurs ofert                        na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego 
64 320,00
5
4
4
4
9.
Departament Obsługi Zarządu
Otwarty konkursu ofert                       na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych                     z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”                    i „Śląskie. Dla Kobiety"
99 999,98
6
0
5
0
10.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Otwarty konkurs ofert                  na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny                         i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022
824 793,00
0**
0
4
0
11.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Otwarty konkurs  ofert                           na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny                           i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.
6 539 492,87
0**
0
3
0
12.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień                   w województwie śląskim               w 2019 roku
202 668,00
20
20
13
13
13.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień                      w województwie śląskim                 w 2019 roku – 2 edycja
68 500,00
3
3
3
3
14.
Departament Sportu
Otwarty Konkurs ofert                         na zadania publiczne województwa ślaskiego                         w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego                  w terminie od dnia podpisania umowy                      do 16.12.2019 roku.
5 676 343,00
85
85
58
58
15.
Departament Sportu
Otwarty konkurs ofert                              na zadania publiczne województwa ślaskiego                        w dziedzinie kultury fizycznej realizowane                     w terminie od dnia podpisania umowy                  do dnia 16.12.2019 r.
497 893,00
101
101
43
43
16.
Departament Sportu
Otwarty Konkurs ofert                        na zadania publiczne województwa śląskiego                       w dziedzinie kultury fizycznej realizowane                  w terminie od dnia podpisania umowy                  do 10.12.2019 roku.
674 540,00
68
68
45
45
17.
Departament Sportu
Otwarty Konkurs ofert                        na zadania publiczne województwa ślaskiego                      w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego                w terminie od dnia podpisania umowy                     do 16.12.2019 roku.
565 000,00
7
7
5
5
18.
Departament Terenów Wiejskich
Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.
469 550,00
2
0
2
0
19.
Departament Terenów Wiejskich
Drugi otwarty konkurs ofert                  na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.
38 821,31
11
0
6
0
20.
Departament Terenów Wiejskich
Otwarty konkurs ofert                        na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych                   w województwie śląskim                      w 2019 roku.
172 495,90
2
0
1
0
21.
Departament Turystyki
Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki. 
95 000,00
20
8
8
8
22.
Departament Zdrowia
Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego                    w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie                          z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc                ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”
99 719,99
26
0
9
0
23.
Departament Zdrowia
Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego                                i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"
283 676,42
48
0
18
0
24.
Departament Zdrowia
Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego                      w roku 2019 
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”
31 958,50
12
0
4
0
25.
Departament Zdrowia
Konkurs ofert                         na ralizację zadań Województwa Śląskiego                     w dziedzinie działalności                    na rzecz osób niepełnosprawnych
50 000,00
4
4
2
2
26.
Departament Zdrowia
Otwarty konkurs ofert                         na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"
55 000,00
3
3
1
1
27.
Departament Zdrowia
Otwarty konkurs ofert                         na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"
45 000,00
1
1
1
1
 
 
SUMA 
18 192 532,19
736
605
389
330
* zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego",
liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety 
**oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano wartość  0



Jak pokazuje tabela, spośród złożonych przez podmioty trzeciego sektora 736 ofert, w ramach otwartych konkursów ofert, 605 dotyczyło realizacji zadań uwzględniających priorytet „wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego”. 

Samorząd Województwa zawarł w 2019 roku 389 umów z podmiotami trzeciego sektora, w tym 330 umów dotyczyło realizacji zadań związanych z wzmocnieniem społeczeństwa obywatelskiego.

Liczba ofert złożonych przez organizacje 
oraz
 liczba umów zawartych z organizacjami oraz z uwzględnieniem priorytetu
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KONKURSY

		

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Przyporządkowanie tytułu konkursu do zadań wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wraz z nr z ustawy)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*		Odsetek kwot przeznaczonych na realizację zadania priorytetowego* w stosunku do ogółu zadań		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		30		31

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		54,000.00		54,000.00		100%		6		6		4		4		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami		49,486.28		0.00		99%		1		0		1		0		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		11) działalność  wspomagająca  rozwój  gospodarczy,  w tym  rozwój  przedsiębiorczości		127,958.01		104,958.01		82%		12		9		8		7		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		946,326.68		946,326.68		100%		266		266		116		116		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		299,989.25		299,989.25		100%		20		20		20		20		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		100,000.00		0.00		0%		6		0		4		0		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		60,000.00		0.00		0%		1		0		1		0		1		0		nd		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		64,320.00		64,320.00		100%		5		4		4		4		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.		99,999.98		0.00		0%		6		0		5		0		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży		824,793.00		0.00		0%		0**		0		4		0		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży		6,539,492.87		0.00		0%		0**		0		3		0		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		202,668.00		202,668.00		100%		20		20		13		13		10		10		2,969		2,969		141 (7)		141 (7)

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		68,500.00		68,500.00		100%		3		3		3		3		3		3		1,547		1,547		17 (7)		17 (7)

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej

20) porządku 
i bezpieczeństwa publicznego		5,676,343.00		5,676,343.00		100%		85		85		58		58		59		59		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach, o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR dot. kultury fizycznej 11 5012		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach, o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR  dot. kultury fizycznej 11 5012		dot. kultury fizycznej 13 131		dot. kultury fizycznej 13 131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej		497,893.00		497,893.00		100%		101		101		43		43		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej		674,540.00		674,540.00		100%		68		68		45		45		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego		565,000.00		565,000.00		100%		7		7		5		5		5		5		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach,  o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR i WOPR dot. kultury fizycznej 90		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach,  o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR i WOPR dot. kultury fizycznej 90		dot. kultury fizycznej 11		dot. kultury fizycznej 11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		469,550.00		0.00		0%		2		0		2		0		2		0		0		0		brak danych		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		38,821.31		0.00		0%		11		0		6		0		6		0		łącznie we wszystkich realizowanych przedsięwzięciach wzięło udział około 2430 osób		0		brak danych		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		172,495.90		0.00		0%		2		0		1		0		1		0		4 000 dzieci i młodzieży uczęszczających do placówej edukacyjnych w województwie śląskim wzięło udział w warsztatach		0		brak danych		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		19) turystyka i krajoznawstwo		95,000.00		95,000.00		100%		20		8		8		8		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		99,719.99		0.00		0%		26		0		9		0		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		283,676.42		0.00		0%		48		0		18		0		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		31,958.50		0.00		0%		12		0		4		0		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00		100%		4		4		2		2		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		55,000.00		55,000.00		100%		3		3		1		1		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		45,000.00		45,000.00		100%		1		1		1		1		1		1		1200		1200		100		100

								SUMA		18,192,532.19		9,399,537.94				736		605		389		330		383		324		1,492,520		1,471,190		9,628		8,953

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0





kwoty m.g.

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		7		9		10		11		12

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00		2,000		2,000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00		200		200		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00		20		20		8		8

										560,959.58		21,955		17,638		1690		1429

				Wysokość przekazanych środków finansowych

				2018		266,535.30

				2019		560,959.58

						294,424.28





kwoty m.g.

		



2018

2019



kwoty oko

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		5		6		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		54,000.00		6		6		4		4		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą				49,486.28		0.00		1		0		1		0		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej				127,958.01		104,958.01		12		9		8		7		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego 
w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego		946,326.68		946,326.68		266		266		1		116		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		299,989.25		20		20		20		20		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		0.00		6		0		4		0		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		0.00		1		0		1		0		1		0		0		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		64,320.00		5		4		4		4		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		0.00		6		0		5		0		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0.00		0**		0		4		0		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		0.00		0**		0		3		0		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		202,668.00		20		20		13		13		10		10		2,969		2,969		141 (7)		141 (7)

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		68,500.00		3		3		3		3		3		3		1,547		1,547		17 (7)		17 (7)

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		5,676,343.00		85		85		58		58		59		59		115012		115012		13131		13131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		497,893.00		101		101		43		43		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		674,540.00		68		68		45		45		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		565,000.00		7		7		5		5		5		5		90		90		11		11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00		0.00		2		0		2		0		2		0		0		0		0		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31		0.00		11		0		6		0		6		0		2430		0		0		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90		0.00		2		0		1		0		1		0		4000		0		0		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		95,000.00		20		8		8		8		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		0.00		26		0		9		0		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		0.00		48		0		18		0		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		31,958.50		0.00		12		0		4		0		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00		4		4		2		2		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		55,000.00		3		3		1		1		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		45,000.00		1		1		1		1		1		1		1200		1200		100		100

								18,192,532.19		9,399,537.94		736		605		274		330		383		324		1,614,052		1,586,292		22,770		22,095

				Wysokość przekazanych środków finansowych								Łącznie oko i m.g.																				18,753,491.77

				2018		17,110,806.80						2018		17,377,342.10

				2019		18,192,532.19						2019		18,753,491.77																m.g. suma		560,959.58

						1,081,725.39								1,376,149.67

																														3.08%

						5.95%

				17,374,844.48

						oko 2019

						wysokość przekazanych środków		z uwzględnieniem priorytetu: promocja społeczeństwa obywatelskiego

						18,192,532.19		9,399,537.94

								51.67%





kwoty oko

		





konk. śr. przekazane

		





konk. złoż. oferty i umowy

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*

		1		2		3		5		6

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		54,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		0.00

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		104,958.01

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		946,326.68

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		299,989.25

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		0.00

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		0.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		64,320.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		0.00

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0.00

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		0.00

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		202,668.00

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		68,500.00

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		5,676,343.00

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		497,893.00

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		674,540.00

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		565,000.00

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00		0.00

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31		0.00

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90		0.00

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		95,000.00

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		0.00

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		0.00

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		31,958.50		0.00

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		55,000.00

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		45,000.00

								18,192,532.19		9,399,537.94

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"										18,753,491.77

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0





konk. l.org. i benef. i os. zaa

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*

		1		2		3		5		8		9		10		11

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		6		6		4		4

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		1		0		1		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		12		9		8		7

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		266		266		116		116

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		20		20		20		20

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		6		0		4		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego		60,000.00		1		0		1		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		5		4		4		4

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		6		0		5		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0**		0		4		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023		6,539,492.87		0**		0		3		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		20		20		13		13

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		3		3		3		3

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku		5,676,343.00		85		85		58		58

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019 r.		497,893.00		101		101		43		43

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku		674,540.00		68		68		45		45

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku		565,000.00		7		7		5		5

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020		469,550.00		2		0		2		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020		38,821.31		11		0		6		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku		172,495.90		2		0		1		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki		95,000.00		20		8		8		8

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		26		0		9		0

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		48		0		18		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		31,958.50		12		0		4		0

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		4		4		2		2

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		3		3		1		1

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		1		1		1		1

								18,192,532.19		736		605		389		330

				*		* zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

						wszystkie złożone oferty		wszystkie zawarte umowy		oferty uwzględniające priorytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"		umowy uwzględniające priorytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

				oferty		736				605

				umowy				389				330





konk. l.org. i benef. i os. zaa

		



wszystkie złożone oferty

wszystkie zawarte umowy

oferty uwzględniające priorytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

umowy uwzględniające priorytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"



m.g. śr. przekaz.

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		5		12		13		14		15		16		17

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		1		0		0		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		10		10		2,969		2,969		141		141

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		3		3		1,547		1,547		17		17

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		59		59		115012		115012		13131		13131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		5		5		90		90		11		11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00		2		0		0		0		0		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31		6		0		2430		0				0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90		1		0		4000		0				0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		31,958.50		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		1		1		1,200.00		1,200.00		100		100

								18,192,532.19		383		324		1,614,052		1,586,292		22,928		22,253

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0

						wszystkie zadania		zadania z uwzględnieniem priorytetu

				beneficjenci		1,614,052		1,586,292

				osoby zaangażowane		22,928		22,253





m.g. śr. przekaz.

		



beneficjenci

osoby zaangażowane



m.g.l. org. l. benef. i osób

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*

		1		2		3		4		7

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00

										560,959.58

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"





ZESTAWIENIE LICZBOWE

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00		2000		2000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00		200		200		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00		20		20		8		8

										560,959.58		21,955		17,638		1,690		1,429

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

								wszystkie zadania		zadania uwzględniające priorytetu

						beneficjenci		21,955		17,638

						osoby zaangażowane		1,690		1,429





ZESTAWIENIE LICZBOWE

		



beneficjenci

osoby zaangażowane



MAŁE GRANTY

		54,000.00		54,000.00				10,000.00						54,000.00		6		6		4		4				54,000.00		4		4		4,720		4,720		90		90				10,000.00		500		500		72		72

		49,486.28		0				10,000.00						49,486.28		1		0		1		0				49,486.28		1		0		15		0		10		0				10,000.00		2,000		2,000		250		250

		127,958.01		104,958.01				3,800.00						127,958.01		12		9		8		7				127,958.01		8		7		3,012		2,682		315		283				3,800.00		15		15		5		5

		946,326.68		946,326.68				2,200.00						946,326.68		266		266		116		116				946,326.68		121		121		923,059		923,059		2,994		2,994				2,200.00		100		100		25		25

		299,989.25		299,989.25				10,000.00						299,989.25		20		20		20		20				299,989.25		20		20		56,907		56,907		1,320		1,320				10,000.00		80		0		4		0

		100,000.00		0				10,000.00						100,000.00		6		0		4		0				100,000.00		4		0		2,174		0		143		0				10,000.00		100		100		4		4

		60,000.00		0				7,000.00						60,000.00		1		0		1		0				60,000.00		1		0		0		0		39		0				7,000.00		900		0		36		0

		64,320.00		64,320.00				3,000.00						64,320.00		5		4		4		4				64,320.00		4		4		249		249		14		14				3,000.00		45		0		2		0

		99,999.98		0				10,000.00						99,999.98		6		0		5		0				99,999.98		5		0		805		0		39		0				10,000.00		200		200		15		15

		824,793.00		0				5,680.00						824,793.00		0		0		4		0				824,793.00		4		0		1,636		0		29		0				5,680.00		59		0		6		0

		6,539,492.87		0				10,000.00						6,539,492.87		0		0		3		0				6,539,492.87		3		0		170		0		149		0				10,000.00		500		0		2		0

		202,668.00		202,668.00				9,600.00						202,668.00		20		20		13		13				202,668.00		10		10		2,969		2,969		141		141				9,600.00		12		12		4		4

		68,500.00		68,500.00				10,000.00						68,500.00		3		3		3		3				68,500.00		3		3		1,547		1,547		17		17				10,000.00		280		280		2		2

		5,676,343.00		5,676,343.00				5,000.00						5,676,343.00		85		85		58		58				5,676,343.00		59		59		115,012		115,012		13,131		13,131				5,000.00		73		0		5		0

		497,893.00		497,893.00				5,000.00						497,893.00		101		101		43		43				497,893.00		40		40		66,267		66,267		1,767		1,767				5,000.00		150		0		30		0

		674,540.00		674,540.00				5,000.00						674,540.00		68		68		45		45				674,540.00		39		39		10,610		10,610		2,085		2,085				5,000.00		120		0		7		0

		565,000.00		565,000.00				2,700.00						565,000.00		7		7		5		5				565,000.00		5		5		90		90		11		11				2,700.00		30		0		3		0

		469,550.00		0				5,000.00						469,550.00		2		0		2		0				469,550.00		2		0		0		0		0		0				5,000.00		24		0		2		0

		38,821.31		0				5,000.00						38,821.31		11		0		6		0				38,821.31		6		0		2,430		0		0		0				5,000.00		97		0		4		0

		172,495.90		0				5,000.00						172,495.90		2		0		1		0				172,495.90		1		0		4,000		0		0		0				5,000.00		40		0		6		0

		95,000.00		95,000.00				4,381.07						95,000.00		20		8		8		8				95,000.00		8		8		400,000		400,000		200		200				4,381.07		50		0		10		0

		99,719.99		0				5,000.00						99,719.99		26		0		9		0				99,719.99		9		0		6,647		0		69		0				5,000.00		12		0		8		0

		283,676.42		0				5,000.00						283,676.42		48		0		18		0				283,676.42		18		0		7,610		0		146		0				5,000.00		30		0		10		0

		31,958.50		0				5,000.00						31,958.50		12		0		4		0				31,958.50		4		0		1,943		0		19		0				5,000.00		30		0		3		0

		50,000.00		50,000.00				4,620.00						50,000.00		4		4		2		2				50,000.00		2		2		230		230		40		40				4,620.00		36		0		6		0

		55,000.00		55,000.00				5,000.00						55,000.00		3		3		1		1				55,000.00		1		1		750		750		60		60				5,000.00		50		0		3		0

		45,000.00		45,000.00				5,000.00						45,000.00		1		1		1		1				45,000.00		1		1		1,200		1,200		100		100				5,000.00		100		0		4		0

		18,192,532.19		9,399,537.94				4,960.00						18,192,532.19		736		605		389		330				18,192,532.19		383		324		1,614,052		1,586,292		22,928		22,253				4,960.00		16		0		3		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		5		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		7		0

								4,000.00																																		4,000.00		128		0		2		0

								5,000.00																																		5,000.00		42		0		6		0

								3,646.00																																		3,646.00		480		0		8		0

								4,450.00				18,753,491.77																														4,450.00		49		0		4		0

								5,000.00																																		5,000.00		180		0		20		0

								4,585.04																																		4,585.04		50		0		2		0

								3,040.00																																		3,040.00		50		0		2		0

								4,350.00																																		4,350.00		80		0		8		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		2		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		2		0

								4,596.53																																		4,596.53		49		0		1		0

								5,000.00																																		5,000.00		23		0		1		0

								5,000.00																																		5,000.00		40		0		5		0

								5,000.00																																		5,000.00		81		0		6		0

								5,000.00																																		5,000.00		25		0		5		0

								4,984.53																																		4,984.53		133		0		10		0

								5,000.00																																		5,000.00		15		0		5		0

								2,687.00																																		2,687.00		50		0		6		0

								10,000.00																																		10,000.00		32		32		6		6

								3,450.00																																		3,450.00		45		45		5		5

								10,000.00																																		10,000.00		163		163		28		28

								5,000.00																																		5,000.00		400		400		48		48

								8,100.00																																		8,100.00		870		870		37		37

								10,000.00																																		10,000.00		311		311		11		11

								10,000.00																																		10,000.00		700		700		25		25

								10,000.00																																		10,000.00		132		132		36		36

								9,960.00																																		9,960.00		1100		1100		61		61

								10,000.00																																		10,000.00		100		100		40		40

								7,000.00																																		7,000.00		275		275		20		20

								10,000.00																																		10,000.00		150		150		20		20

								7,000.00																																		7,000.00		200		200		18		18

								5,000.00																																		5,000.00		208		208		12		12

								10,000.00																																		10,000.00		42		42		26		26

								4,869.99																																		4,869.99		210		210		15		15

								9,000.00																																		9,000.00		96		96		10		10

								9,689.75																																		9,689.75		500		500		30		30

								7,000.00																																		7,000.00		128		128		14		14

								10,000.00																																		10,000.00		300		300		30		30

								3,600.00																																		3,600.00		156		156		30		30

								5,809.67																																		5,809.67		900		900		36		36

								5,000.00																																		5,000.00		130		130		15		15

								5,000.00																																		5,000.00		300		300		30		30

								10,000.00																																		10,000.00		167		167		15		15

								2,500.00																																		2,500.00		113		113		40		40

								6,000.00																																		6,000.00		187		187		40		40

								7,500.00																																		7,500.00		1,189		1,189		45		45

								10,000.00																																		10,000.00		3,000		3,000		28		28

								10,000.00																																		10,000.00		90		90		12		12

								8,200.00																																		8,200.00		110		110		32		32

								10,000.00																																		10,000.00		1,000		1,000		48		48

								10,000.00																																		10,000.00		250		250		10		10

								5,000.00																																		5,000.00		130		130		18		18

								5,000.00																																		5,000.00		100		100		100		100

								3,000.00																																		3,000.00		427		427		22		22

								10,000.00																																		10,000.00		100		100		11		11

								7,000.00																																		7,000.00		100		100		20		20

								7,000.00																																		7,000.00		20		20		8		8

								560,959.58																																		560,959.58		21,955		17,638		1,690		1,429





konkursy kwoty

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Przyporządkowanie tytułu zadania do zadań wymienionych w art. 4 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (wraz z nr z ustawy)		Wysokość środków wnioskowanych na realizację zadania		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Odsetek kwot przeznaczonych na realizację zadań uwzględniających priorytet* w stosunku do ogółu zadań		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		10,000.00		10,000.00		100%		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		10,000.00		10,000.00		100%		2,000		2,000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		3,800.00		3,800.00		100%		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		2,200.00		2,200.00		100%		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		27) promocja i organizacja wolontariatu		10,000.00		10,000.00		0%		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		7,000.00		7,000.00		0%		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		3,000.00		3,000.00		0%		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.		10,000.00		10,000.00		100%		ze względu na szczególny charakter zadania brak możiwości określenia faktycznej liczby beneficjentów /ok. 200 osób/		ze względu na szczególny charakter zadania brak możiwości określenia faktycznej liczby beneficjentów /ok. 200 osób/		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,680.00		5,680.00		0%		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		10,000.00		10,000.00		0%		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		27) promocja i organizacja wolontariatu		9,600.00		9,600.00		100%		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		10,000.00		10,000.00		100%		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.		5,000.00		5,000.00		0%		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		5,000.00		5,000.00		0%		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		5,000.00		5,000.00		0%		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		2,700.00		2,700.00		0%		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,381.07		4,381.07		0%		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,620.00		4,620.00		0%		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,960.00		4,960.00		0%		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,000.00		4,000.00		0%		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		3,646.00		3,646.00		0%		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,450.00		4,450.00		0%		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,585.04		4,585.04		0%		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		3,040.00		3,040.00		0%		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,350.00		4,350.00		0%		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,596.53		4,596.53		0%		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,984.53		4,984.53		0%		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		2,687.00		2,687.00		0%		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,450.00		3,450.00		100%		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		8,100.00		8,100.00		100%		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,960.00		9,960.00		100%		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		4,869.99		4,869.99		97.40%		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,000.00		9,000.00		100%		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,689.75		9,689.75		99.99%		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,600.00		3,600.00		100%		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,809.67		5,809.67		96.83%		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		2,500.00		2,500.00		100%		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		6,000.00		6,000.00		100%		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,500.00		7,500.00		100%		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		8,200.00		8,200.00		100%		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,000.00		3,000.00		100%		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		20		20		8		8

										SUMA		560,959.58		560,959.58				21,755		17,438		1,690		1,429

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"





m.g. kwoty

		Dotacje - otwarte konkursy ofert 2019 r. dla organizacji pozarządowych

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)

		1		2		3		5

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		31,958.50

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00

								18,192,532.19





		Dotacje - pozakonkursowe, tzw. "małe granty" dla organizacji pozarządowych

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*

		1		2		3		4		7

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00

								SUMA		560,959.58
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II.4 Zestawienie liczby organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert oraz beneficjentów i osób zaangażowanych w realizację zadań z uwzględnieniem priorytetów

Lp.
Nazwa Departamentu
Tytuł konkursu
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)
Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie
Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*
Liczba beneficjen-tów zadań publicznych 
Liczba beneficjentów zadań uwzględniają-cych priorytet*
Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)
Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Departament Edeukacji, Nauki                         i Współpracy z Młodzieżą
Otwarty konkursu ofert                         na zadania publiczne Województwa Śląskiego                       w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu                     I Powstania Śląskiego, które będą realizowane                 w 2019 roku
54 000,00
4
4
4 720
4 720
90
90
2.
Departament Edeukacji, Nauki                        i Współpracy z Młodzieżą
Otwarty konkursu ofert                       na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego                   w latach                   2019-2021
49 486,28
1
0
15
0
10
0
3.
Departament Gospodarki              i Współpracy Międzynaro-dowej
Otwarty konkurs ofert                            na zadania publiczne Województwa Śląskiego                         w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
127 958,01
8
7
3 012
2 682
315
283
4.
Departament Kultury
Otwarty konkursu ofert                          na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony                        i upowszechniania dziedzictwa kulturowego                    w 2019 r.
946 326,68
121
121
923 059
923 059
2  994
2 994
5.
Departament Kultury
Otwarty konkurs ofert                       na zadania publiczne Województwa Śląskiego                   w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego                w 2019 r.
299 989,25
20
20
56 907
56 907
1 320
1 320
6.
Departament Kultury
Otwarty konkurs ofert                         na zadania publiczne Województwa Śląskiego                   w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.
100 000,00
4
0
2 174
0
143
0
7.
Departament Kultury
Otwarty konkurs ofert                        na zadania publiczne Województwa Śląskiego                        w dziedzinie upowszechniania wiedzy                                   o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.
60 000,00
1
0
nd
0
39
0
8.
Departament Obsługi Zarządu
Otwarty konkurs ofert                        na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego 
64 320,00
4
4
249
249
14
14
9.
Departament Obsługi Zarządu
Otwarty konkursu ofert                       na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja                     i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”                         i „Śląskie. Dla Kobiety"
99 999,98
5
0
805
0
39
0
10.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego                     w zakresie wspierania rodziny                   i systemu pieczy zastępczej                 – prowadzenie ośrodka adopcyjnego                     na terenie Województwa Śląskiego                     w latach 2018-2022
824 793,00
4
0
1 636
0
29
0
11.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Otwarty konkurs  ofert                           na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny                  i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej                 w latach 2019-2023.
6 539 492,87
3
0
170
0
149
0
12.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Konkurs ofert                       na realizację zadań w zakresie profilaktyki                    i rozwiązywania problemów uzależnień                           w województwie śląskim w 2019 roku
202 668,00
10
10
2 969
2 969
141 
141 
13.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Konkurs ofert                      na realizację zadań w zakresie profilaktyki                   i rozwiązywania problemów uzależnień                            w województwie śląskim w 2019 roku                             – 2 edycja
68 500,00
3
3
1 547
1 547
17 
17 
14.
Departament Sportu
Otwarty Konkurs ofert                         na zadania publiczne województwa ślaskiego                         w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego                  w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.
5 676 343,00
59
59
nie jest możliwe określenie liczby osób przebywają-cych w górach,                 o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR dot. kultury fizycznej                 11 5012
nie jest możliwe określenie liczby osób przebywają-cych w górach, o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR  dot. kultury fizycznej                 11 5012
dot. kultury fizycznej 13 131
dot. kultury fizycznej 13 131
15.
Departament Sportu
Otwarty konkurs ofert                              na zadania publiczne województwa ślaskiego                        w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie                       od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019 r.
497 893,00
40
40
66 267
66 267
1 767
1 767
16.
Departament Sportu
Otwarty Konkurs ofert                        na zadania publiczne województwa śląskiego                       w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie                      od dnia podpisania umowy                                 do 10.12.2019 roku.
674 540,00
39
39
10 610
10 610
2 085
2 085
17.
Departament Sportu
Otwarty Konkurs ofert                        na zadania publiczne województwa ślaskiego                      w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego                w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.
565 000,00
5
5
nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach,  o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR i WOPR dot. kultury fizycznej 90
nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach,  o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR i WOPR dot. kultury fizycznej 90
dot. kultury fizycznej 11
dot. kultury fizycznej 11
18.
Departament Terenów Wiejskich
Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.
469 550,00
2
0
0
0
brak danych
0
19.
Departament Terenów Wiejskich
Drugi otwarty konkurs ofert                  na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.
38 821,31
6
0
łącznie we wszystkich realizowa-nych przedsięwzięciach wzięło udział około 2430 osób
0
brak danych
0
20.
Departament Terenów Wiejskich
Otwarty konkurs ofert                        na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych                   w województwie śląskim                      w 2019 roku.
172 495,90
1
0
4 000 dzieci  i młodzieży uczęszczają-cych do placówej edukacyjnych w województwie śląskim wzięło udział w warsztatach
0
brak danych
0
21.
Departament Turystyki
Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego                            w dziedzinie krajoznawstwa                      i turystyki. 
95 000,00
8
8
400 000
400 000
200
200
22.
Departament Zdrowia
Konkurs ofert                   na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie                          z zakresu: profilaktyki otyłości     i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”
99 719,99
9
0
6 647
0
69
0
23.
Departament Zdrowia
Konkurs ofert                     na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego                         i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"
283 676,42
18
0
7 610 
0
146
0
24.
Departament Zdrowia
Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”
31 958,50
4
0
1 943 
0
19
0
25.
Departament Zdrowia
Konkurs ofert                         na ralizację zadań Województwa Śląskiego                     w dziedzinie działalności                    na rzecz osób niepełnosprawnych
50 000,00
2
2
230
230
40
40
26.
Departament Zdrowia
Otwarty konkurs ofert                         na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego                             w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"
55 000,00
1
1
750
750
60
60
27.
Departament Zdrowia
Otwarty konkurs ofert                         na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego                           w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"
45 000,00
1
1
1 200
1 200
100
100
 
 
SUMA 
18 192 532,19
383
324
1 614 052
1 586 292
22 928
22 253
*zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"


Zebrane dane pokazują, że około 1 614 052 osób było beneficjentami zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez podmioty trzeciego sektora, a finansowanych przez Samorząd Województwa. Należy jednak podkreślić, że w przedstawione dane liczbowe nie zawierają osób, które były beneficjentami zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego, wynika to z faktu,                        iż brak jest możliwości określenia liczby osób przebywających na szlakach górskich, o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR. 

Jednocześnie z zebranych danych wynika, iż w realizację zadań publicznych, zlecanych                                 w 2019 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego, zaangażowanych było około                                                22 928 osób (w tym wolontariusze). 

Otwarte konkursy ofert - liczba beneficjentów zadań oraz liczba osób zaangażowanych 
w realizację zadań oraz z uwzględnieniem priorytetu
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		wszystkie zadania		wszystkie zadania

		zadania z uwzględnieniem priorytetu		zadania z uwzględnieniem priorytetu



beneficjenci

osoby zaangażowane

1614052

22928

1586292

22253



KONKURSY

		

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Przyporządkowanie tytułu konkursu do zadań wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wraz z nr z ustawy)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*		Odsetek kwot przeznaczonych na realizację zadania priorytetowego* w stosunku do ogółu zadań		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		30		31

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		54,000.00		54,000.00		100%		6		6		4		4		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami		49,486.28		0.00		99%		1		0		1		0		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		11) działalność  wspomagająca  rozwój  gospodarczy,  w tym  rozwój  przedsiębiorczości		127,958.01		104,958.01		82%		12		9		8		7		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		946,326.68		946,326.68		100%		266		266		116		116		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		299,989.25		299,989.25		100%		20		20		20		20		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		100,000.00		0.00		0%		6		0		4		0		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		60,000.00		0.00		0%		1		0		1		0		1		0		nd		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		64,320.00		64,320.00		100%		5		4		4		4		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.		99,999.98		0.00		0%		6		0		5		0		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży		824,793.00		0.00		0%		0**		0		4		0		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży		6,539,492.87		0.00		0%		0**		0		3		0		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		202,668.00		202,668.00		100%		20		20		13		13		10		10		2,969		2,969		141 (7)		141 (7)

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		68,500.00		68,500.00		100%		3		3		3		3		3		3		1,547		1,547		17 (7)		17 (7)

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej

20) porządku 
i bezpieczeństwa publicznego		5,676,343.00		5,676,343.00		100%		85		85		58		58		59		59		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach, o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR dot. kultury fizycznej 11 5012		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach, o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR  dot. kultury fizycznej 11 5012		dot. kultury fizycznej 13 131		dot. kultury fizycznej 13 131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej		497,893.00		497,893.00		100%		101		101		43		43		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej		674,540.00		674,540.00		100%		68		68		45		45		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego		565,000.00		565,000.00		100%		7		7		5		5		5		5		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach,  o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR i WOPR dot. kultury fizycznej 90		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach,  o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR i WOPR dot. kultury fizycznej 90		dot. kultury fizycznej 11		dot. kultury fizycznej 11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		469,550.00		0.00		0%		2		0		2		0		2		0		0		0		brak danych		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		38,821.31		0.00		0%		11		0		6		0		6		0		łącznie we wszystkich realizowanych przedsięwzięciach wzięło udział około 2430 osób		0		brak danych		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		172,495.90		0.00		0%		2		0		1		0		1		0		4 000 dzieci i młodzieży uczęszczających do placówej edukacyjnych w województwie śląskim wzięło udział w warsztatach		0		brak danych		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		19) turystyka i krajoznawstwo		95,000.00		95,000.00		100%		20		8		8		8		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		99,719.99		0.00		0%		26		0		9		0		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		283,676.42		0.00		0%		48		0		18		0		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		31,958.50		0.00		0%		12		0		4		0		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00		100%		4		4		2		2		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		55,000.00		55,000.00		100%		3		3		1		1		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		45,000.00		45,000.00		100%		1		1		1		1		1		1		1200		1200		100		100

								SUMA		18,192,532.19		9,399,537.94				736		605		389		330		383		324		1,492,520		1,471,190		9,628		8,953

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0





kwoty m.g.

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		7		9		10		11		12

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00		2,000		2,000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00		200		200		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00		20		20		8		8

										560,959.58		21,955		17,638		1690		1429

				Wysokość przekazanych środków finansowych

				2018		266,535.30

				2019		560,959.58

						294,424.28





kwoty m.g.

		



2018

2019



kwoty oko

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		5		6		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		54,000.00		6		6		4		4		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą				49,486.28		0.00		1		0		1		0		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej				127,958.01		104,958.01		12		9		8		7		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego 
w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego		946,326.68		946,326.68		266		266		1		116		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		299,989.25		20		20		20		20		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		0.00		6		0		4		0		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		0.00		1		0		1		0		1		0		0		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		64,320.00		5		4		4		4		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		0.00		6		0		5		0		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0.00		0**		0		4		0		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		0.00		0**		0		3		0		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		202,668.00		20		20		13		13		10		10		2,969		2,969		141 (7)		141 (7)

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		68,500.00		3		3		3		3		3		3		1,547		1,547		17 (7)		17 (7)

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		5,676,343.00		85		85		58		58		59		59		115012		115012		13131		13131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		497,893.00		101		101		43		43		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		674,540.00		68		68		45		45		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		565,000.00		7		7		5		5		5		5		90		90		11		11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00		0.00		2		0		2		0		2		0		0		0		0		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31		0.00		11		0		6		0		6		0		2430		0		0		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90		0.00		2		0		1		0		1		0		4000		0		0		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		95,000.00		20		8		8		8		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		0.00		26		0		9		0		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		0.00		48		0		18		0		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		31,958.50		0.00		12		0		4		0		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00		4		4		2		2		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		55,000.00		3		3		1		1		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		45,000.00		1		1		1		1		1		1		1200		1200		100		100

								18,192,532.19		9,399,537.94		736		605		274		330		383		324		1,614,052		1,586,292		22,770		22,095

				Wysokość przekazanych środków finansowych								Łącznie oko i m.g.																				18,753,491.77

				2018		17,110,806.80						2018		17,377,342.10

				2019		18,192,532.19						2019		18,753,491.77																m.g. suma		560,959.58

						1,081,725.39								1,376,149.67

																														3.08%

						5.95%

				17,374,844.48

						oko 2019

						wysokość przekazanych środków		z uwzględnieniem priorytetu: promocja społeczeństwa obywatelskiego

						18,192,532.19		9,399,537.94

								51.67%





kwoty oko

		





konk. śr. przekazane

		





konk. złoż. oferty i umowy

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*

		1		2		3		5		6

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		54,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		0.00

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		104,958.01

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		946,326.68

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		299,989.25

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		0.00

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		0.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		64,320.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		0.00

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0.00

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		0.00

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		202,668.00

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		68,500.00

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		5,676,343.00

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		497,893.00

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		674,540.00

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		565,000.00

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00		0.00

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31		0.00

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90		0.00

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		95,000.00

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		0.00

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		0.00

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		31,958.50		0.00

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		55,000.00

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		45,000.00

								18,192,532.19		9,399,537.94

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0





konk. l.org. i benef. i os. zaa

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*

		1		2		3		5		8		9		10		11

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		6		6		4		4

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		1		0		1		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		12		9		8		7

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		266		266		116		116

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		20		20		20		20

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		6		0		4		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego		60,000.00		1		0		1		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		5		4		4		4

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		6		0		5		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0**		0		4		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023		6,539,492.87		0**		0		3		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		20		20		13		13

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		3		3		3		3

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku		5,676,343.00		85		85		58		58

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019 r.		497,893.00		101		101		43		43

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku		674,540.00		68		68		45		45

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku		565,000.00		7		7		5		5

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020		469,550.00		2		0		2		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020		38,821.31		11		0		6		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku		172,495.90		2		0		1		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki		95,000.00		20		8		8		8

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		26		0		9		0

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		48		0		18		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		31,958.50		12		0		4		0

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		4		4		2		2

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		3		3		1		1

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		1		1		1		1

								18,192,532.19		736		605		389		330

				*		* zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

						wszystkie złożone oferty		wszystkie zawarte umowy		oferty uwzględniające priorytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"		umowy uwzględniające priorytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

				oferty		736				605

				umowy				389				330





konk. l.org. i benef. i os. zaa

		



wszystkie złożone oferty

wszystkie zawarte umowy

oferty uwzględniające priorytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

umowy uwzględniające priorytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"



m.g. śr. przekaz.

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		5		12		13		14		15		16		17

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		1		0		0		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		10		10		2,969		2,969		141		141

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		3		3		1,547		1,547		17		17

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		59		59		115012		115012		13131		13131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		5		5		90		90		11		11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00		2		0		0		0		0		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31		6		0		2430		0				0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90		1		0		4000		0				0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		31,958.50		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		1		1		1,200.00		1,200.00		100		100

								18,192,532.19		383		324		1,614,052		1,586,292		22,928		22,253

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0

						zadania z uwzględnieniem priorytetu

				beneficjenci		1,586,292

				osoby zaangażowane		22,253

						wszystkie zadania		zadania z uwzględnieniem priorytetu

				beneficjenci		1,614,052		1,586,292

				osoby zaangażowane		22,928		22,253





m.g. śr. przekaz.

		



beneficjenci

osoby zaangażowane



m.g.l. org. l. benef. i osób

		



beneficjenci

osoby zaangażowane



ZESTAWIENIE LICZBOWE

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*

		1		2		3		4		7

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00

										560,959.58

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"





MAŁE GRANTY

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00		2000		2000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00		200		200		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00		20		20		8		8

										560,959.58		21,955		17,638		1,690		1,429

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

								wszystkie zadania		zadania uwzględniające priorytetu

						beneficjenci		21,955		17,638

						osoby zaangażowane		1,690		1,429





MAŁE GRANTY

		



beneficjenci

osoby zaangażowane



konkursy kwoty

		54,000.00		54,000.00				10,000.00						54,000.00		6		6		4		4				54,000.00		4		4		4,720		4,720		90		90				10,000.00		500		500		72		72

		49,486.28		0				10,000.00						49,486.28		1		0		1		0				49,486.28		1		0		15		0		10		0				10,000.00		2,000		2,000		250		250

		127,958.01		104,958.01				3,800.00						127,958.01		12		9		8		7				127,958.01		8		7		3,012		2,682		315		283				3,800.00		15		15		5		5

		946,326.68		946,326.68				2,200.00						946,326.68		266		266		116		116				946,326.68		121		121		923,059		923,059		2,994		2,994				2,200.00		100		100		25		25

		299,989.25		299,989.25				10,000.00						299,989.25		20		20		20		20				299,989.25		20		20		56,907		56,907		1,320		1,320				10,000.00		80		0		4		0

		100,000.00		0				10,000.00						100,000.00		6		0		4		0				100,000.00		4		0		2,174		0		143		0				10,000.00		100		100		4		4

		60,000.00		0				7,000.00						60,000.00		1		0		1		0				60,000.00		1		0		0		0		39		0				7,000.00		900		0		36		0

		64,320.00		64,320.00				3,000.00						64,320.00		5		4		4		4				64,320.00		4		4		249		249		14		14				3,000.00		45		0		2		0

		99,999.98		0				10,000.00						99,999.98		6		0		5		0				99,999.98		5		0		805		0		39		0				10,000.00		200		200		15		15

		824,793.00		0				5,680.00						824,793.00		0		0		4		0				824,793.00		4		0		1,636		0		29		0				5,680.00		59		0		6		0

		6,539,492.87		0				10,000.00						6,539,492.87		0		0		3		0				6,539,492.87		3		0		170		0		149		0				10,000.00		500		0		2		0

		202,668.00		202,668.00				9,600.00						202,668.00		20		20		13		13				202,668.00		10		10		2,969		2,969		141		141				9,600.00		12		12		4		4

		68,500.00		68,500.00				10,000.00						68,500.00		3		3		3		3				68,500.00		3		3		1,547		1,547		17		17				10,000.00		280		280		2		2

		5,676,343.00		5,676,343.00				5,000.00						5,676,343.00		85		85		58		58				5,676,343.00		59		59		115,012		115,012		13,131		13,131				5,000.00		73		0		5		0

		497,893.00		497,893.00				5,000.00						497,893.00		101		101		43		43				497,893.00		40		40		66,267		66,267		1,767		1,767				5,000.00		150		0		30		0

		674,540.00		674,540.00				5,000.00						674,540.00		68		68		45		45				674,540.00		39		39		10,610		10,610		2,085		2,085				5,000.00		120		0		7		0

		565,000.00		565,000.00				2,800.00						565,000.00		7		7		5		5				565,000.00		5		5		90		90		11		11				2,700.00		30		0		3		0

		469,590.00		0				5,000.00						469,550.00		2		0		2		0				469,550.00		2		0		0		0		0		0				5,000.00		24		0		2		0

		39,075.00		0				5,000.00						38,821.31		11		0		6		0				38,821.31		6		0		2,430		0		0		0				5,000.00		97		0		4		0

		172,700.00		0				5,000.00						172,495.90		2		0		1		0				172,495.90		1		0		4,000		0		0		0				5,000.00		40		0		6		0

		95,000.00		95,000.00				4,655.00						95,000.00		20		8		8		8				95,000.00		8		8		400,000		400,000		200		200				4,381.07		50		0		10		0

		99,719.99		0				5,000.00						99,719.99		26		0		9		0				99,719.99		9		0		6,647		0		69		0				5,000.00		12		0		8		0

		283,676.42		0				5,000.00						283,676.42		48		0		18		0				283,676.42		18		0		7,610		0		146		0				5,000.00		30		0		10		0

		31,958.50		0				5,000.00						31,958.50		12		0		4		0				31,958.50		4		0		1,943		0		19		0				5,000.00		30		0		3		0

		50,000.00		50,000.00				4,620.00						50,000.00		4		4		2		2				50,000.00		2		2		230		230		40		40				4,620.00		36		0		6		0

		55,000.00		55,000.00				5,000.00						55,000.00		3		3		1		1				55,000.00		1		1		750		750		60		60				5,000.00		50		0		3		0

		45,000.00		45,000.00				5,000.00						45,000.00		1		1		1		1				45,000.00		1		1		1,200		1,200		100		100				5,000.00		100		0		4		0

		18,193,029.98		9,399,537.94				4,960.00						18,192,532.19		736		605		389		330				18,192,532.19		383		324		1,614,052		1,586,292		22,928		22,253				4,960.00		16		0		3		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		5		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		7		0

								4,000.00																																		4,000.00		128		0		2		0

								5,000.00																																		5,000.00		42		0		6		0

								4,600.00																																		3,646.00		480		0		8		0

								4,488.00				18,755,989.39																														4,450.00		49		0		4		0

								5,000.00																																		5,000.00		180		0		20		0

								4,640.00																																		4,585.04		50		0		2		0

								3,200.00																																		3,040.00		50		0		2		0

								4,350.00																																		4,350.00		80		0		8		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		2		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		2		0

								5,000.00																																		4,596.53		49		0		1		0

								5,000.00																																		5,000.00		23		0		1		0

								5,000.00																																		5,000.00		40		0		5		0

								5,000.00																																		5,000.00		81		0		6		0

								5,000.00																																		5,000.00		25		0		5		0

								5,000.00																																		4,984.53		133		0		10		0

								5,000.00																																		5,000.00		15		0		5		0

								2,687.00																																		2,687.00		50		0		6		0

								10,000.00																																		10,000.00		32		32		6		6

								3,450.00																																		3,450.00		45		45		5		5

								10,000.00																																		10,000.00		163		163		28		28

								5,000.00																																		5,000.00		400		400		48		48

								8,100.00																																		8,100.00		870		870		37		37

								10,000.00																																		10,000.00		311		311		11		11

								10,000.00																																		10,000.00		700		700		25		25

								10,000.00																																		10,000.00		132		132		36		36

								9,960.00																																		9,960.00		1100		1100		61		61

								10,000.00																																		10,000.00		100		100		40		40

								7,000.00																																		7,000.00		275		275		20		20

								10,000.00																																		10,000.00		150		150		20		20

								7,000.00																																		7,000.00		200		200		18		18

								5,000.00																																		5,000.00		208		208		12		12

								10,000.00																																		10,000.00		42		42		26		26

								4,869.99																																		4,869.99		210		210		15		15

								9,000.00																																		9,000.00		96		96		10		10

								9,689.75																																		9,689.75		500		500		30		30

								7,000.00																																		7,000.00		128		128		14		14

								10,000.00																																		10,000.00		300		300		30		30

								3,600.00																																		3,600.00		156		156		30		30

								5,809.67																																		5,809.67		900		900		36		36

								5,000.00																																		5,000.00		130		130		15		15

								5,000.00																																		5,000.00		300		300		30		30

								10,000.00																																		10,000.00		167		167		15		15

								2,500.00																																		2,500.00		113		113		40		40

								6,000.00																																		6,000.00		187		187		40		40

								7,500.00																																		7,500.00		1,189		1,189		45		45

								10,000.00																																		10,000.00		3,000		3,000		28		28

								10,000.00																																		10,000.00		90		90		12		12

								8,200.00																																		8,200.00		110		110		32		32

								10,000.00																																		10,000.00		1,000		1,000		48		48

								10,000.00																																		10,000.00		250		250		10		10

								5,000.00																																		5,000.00		130		130		18		18

								5,000.00																																		5,000.00		100		100		100		100

								3,000.00																																		3,000.00		427		427		22		22

								10,000.00																																		10,000.00		100		100		11		11

								7,000.00																																		7,000.00		100		100		20		20

								7,000.00																																		7,000.00		20		20		8		8

								562,959.41																																		560,959.58		21,955		17,638		1,690		1,429





m.g. kwoty

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Przyporządkowanie tytułu zadania do zadań wymienionych w art. 4 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (wraz z nr z ustawy)		Wysokość środków wnioskowanych na realizację zadania		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Odsetek kwot przeznaczonych na realizację zadań uwzględniających priorytet* w stosunku do ogółu zadań		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		10,000.00		10,000.00		100%		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		10,000.00		10,000.00		100%		2,000		2,000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		3,800.00		3,800.00		100%		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		2,200.00		2,200.00		100%		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		27) promocja i organizacja wolontariatu		10,000.00		10,000.00		0%		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		7,000.00		7,000.00		0%		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		3,000.00		3,000.00		0%		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.		10,000.00		10,000.00		100%		ze względu na szczególny charakter zadania brak możiwości określenia faktycznej liczby beneficjentów /ok. 200 osób/		ze względu na szczególny charakter zadania brak możiwości określenia faktycznej liczby beneficjentów /ok. 200 osób/		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,680.00		5,680.00		0%		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		10,000.00		10,000.00		0%		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		27) promocja i organizacja wolontariatu		9,600.00		9,600.00		100%		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		10,000.00		10,000.00		100%		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.		5,000.00		5,000.00		0%		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		5,000.00		5,000.00		0%		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		5,000.00		5,000.00		0%		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		2,700.00		2,700.00		0%		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,381.07		4,381.07		0%		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,620.00		4,620.00		0%		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,960.00		4,960.00		0%		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,000.00		4,000.00		0%		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		3,646.00		3,646.00		0%		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,450.00		4,450.00		0%		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,585.04		4,585.04		0%		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		3,040.00		3,040.00		0%		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,350.00		4,350.00		0%		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,596.53		4,596.53		0%		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,984.53		4,984.53		0%		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		2,687.00		2,687.00		0%		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,450.00		3,450.00		100%		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		8,100.00		8,100.00		100%		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,960.00		9,960.00		100%		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		4,869.99		4,869.99		97.40%		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,000.00		9,000.00		100%		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,689.75		9,689.75		99.99%		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,600.00		3,600.00		100%		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,809.67		5,809.67		96.83%		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		2,500.00		2,500.00		100%		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		6,000.00		6,000.00		100%		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,500.00		7,500.00		100%		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		8,200.00		8,200.00		100%		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,000.00		3,000.00		100%		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		20		20		8		8

										SUMA		560,959.58		560,959.58				21,755		17,438		1,690		1,429

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"





		Dotacje - otwarte konkursy ofert 2019 r. dla organizacji pozarządowych

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)

		1		2		3		5

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,550.00

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		38,821.31

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,495.90

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00

		22.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99

		23.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”		31,958.50

		25.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00

								18,192,532.19





		Dotacje - pozakonkursowe, tzw. "małe granty" dla organizacji pozarządowych

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*

		1		2		3		4		7

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,700.00

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,381.07

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		3,646.00

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,450.00

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,585.04

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,040.00

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		4,596.53

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		4,984.53

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00

								SUMA		560,959.58
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II.5 Zestawienie organizacji, które otrzymały dofinansowanie w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert „małe granty”, zawierające liczbą beneficjentów i osób zaangażowanych w realizację zadań z uwzględnieniem priorytetu 

Lp.
Nazwa Departamentu
Tytuł zadania
Nazwa organizacji
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji                        na realizację zadania, uwzględniają-cych priorytet*
Liczba beneficjentów zadania 
Liczba beneficjentów zadania                          wg priorytetu*
Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)
Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Departament Edeukacji, Nauki        i Współpracy                   z Młodzieżą
Śląski Bal Panamski
Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach 
10 000,00
500
500
72
72
2.
Departament Edeukacji, Nauki    i Współpracy               z Młodzieżą
Rekonstrukcja historyczna „Walki                          o Miechowice 1945”
Stowarzyszenie                     na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu
10 000,00
2 000
2 000
250
250
3.
Departament Edeukacji, Nauki       i Współpracy                   z Młodzieżą
Szkoła                       dla rodziców                       i wychowawców
Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie                   i Życiu w Sosnowcu
3 800,00
15
15
5
5
4.
Departament Edeukacji, Nauki        i Współpracy                     z Młodzieżą
Śląska kuchnia                  i jej bożonarodzenio- we przysmaki 
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach
2 200,00
100
100
25
25
5.
Departament Obsługi Zarządu
"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci                  i                         młodzieży                        nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo                    z Tychów 
10 000,00
80
0
4
0
6.
Departament Obsługi Zarządu
"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"
Fundacja Rodzin Górniczych                           z siedzibą                               w Katowicach 
10 000,00
100
100
4
4
7.
Departament Obsługi Zarządu
 "V Katowicki Dzień Seniora"
Stowarzyszenie FAMI.LOCK                     z Katowic 
7 000,00
900
0
36
0
8.
Departament Obsługi Zarządu
"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny                      w reżyserii                        i scenografii Andrzeja Dopierały"
Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic 
3 000,00
45
0
2
0
9.
Departament Obsługi Zarządu
"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"
Towarzystwo Miłośników Lwowa                  i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu 
10 000,00
ze względu                   na szczególny charakter zadania brak możiwości określenia faktycznej liczby beneficjentów /ok. 200 osób/
ze względu                   na szczególny charakter zadania brak możiwości określenia faktycznej liczby beneficjentów /ok. 200 osób/
15
15
10.
Departament Obsługi Zarządu
"SPRAWNY SENIOR"
Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna 
5 680,00
59
0
6
0
11.
Departament Obsługi Zarządu
"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"
Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire                     z Częstochowy 
10 000,00
500
0
2
0
12.
Departament Obsługi Zarządu
"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"
Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic  
9 600,00
12
12
4
4
13.
Departament Obsługi Zarządu
"Promocja postaw obywatelskich                        i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"
Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia
10 000,00
280
280
2
2
14.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Wigilia i Święta po naszemu
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
5 000,00
73
0
5
0
15.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym
Fundacja Teatru Grodzkiego
5 000,00
150
0
30
0
16.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Zdobądź szczyty
Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej
5 000,00
120
0
7
0
17.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"
Stowarzyszenie „Złote Lata”
2 700,00
30
0
3
0
18.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Warsztaty Tango dla Seniorów
Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy
5 000,00
24
0
2
0
19.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów
Fundacja TriVita
5 000,00
97
0
4
0
20.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"
Fundacja Mój Czas Dla Seniora                      im. Wandy i Józefa
5 000,00
40
0
6
0
21.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie
Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku
4 381,07
50
0
10
0
22.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Senior w zgodzie z naturą
Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II
5 000,00
12
0
8
0
23.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku                      w Gliwicach
5 000,00
30
0
10
0
24.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Aktywny Senior to Zdrowy Senior
SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji                 i Kultury
5 000,00
30
0
3
0
25.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki
Fundacja Jesień Na Letniej
4 620,00
36
0
6
0
26.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Seniorzy w górę bulę
Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA
5 000,00
50
0
3
0
27.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów
Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy
5 000,00
100
0
4
0
28.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Wspólnie po zdrowe nawyki
Stowarzyszenie Aktywni Silesia
4 960,00
16
0
3
0
29.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"
Stowarzyszenie "Współpraca TG"
5 000,00
100
0
5
0
30.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna
Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków
5 000,00
100
0
7
0
31.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych
Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny
4 000,00
128
0
2
0
32.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch
Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior
5 000,00
42
0
6
0
33.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
3 646,00
480
0
8
0
34.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Bytomski wakacyjny Mam talent
Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"
4 450,00
49
0
4
0
35.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019
Stowarzyszenie Bytomskie Maki
5 000,00
180
0
20
0
36.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Senior niesie pomoc
Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
4 585,04
50
0
2
0
37.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Wyjazd turystyczny                    i integracyjny na Śląsk Opolski
Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL
3 040,00
50
0
2
0
38.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Bery, bojki                   i pieśniczki wplecione                      w tradycje                        i zwyczaje rodzin śląskich
Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"
4 350,00
80
0
8
0
39.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania                            z seniorami
Spółdzielnia Socjalna Bistro                        Ale Babki
5 000,00
100
0
2
0
40.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora
Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”
5 000,00
100
0
2
0
41.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
BB - Nasza Podbeskidzka Stolica
Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"
4 596,53
49
0
1
0
42.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Aktywni seniorzy na start
Koło Gospodyń Wiejskich                                         w Gulzowie
5 000,00
23
0
1
0
43.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Otwieram oczy
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
5 000,00
40
0
5
0
44.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Hiszpania z bliska i daleka
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku                    w Lublińcu
5 000,00
81
0
6
0
45.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Senior z kulturą za "Pan Brat"
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”
5 000,00
25
0
5
0
46.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
VII Olimpiada sportowa
Stowarzyszenie INKLUZJA
4 984,53
133
0
10
0
47.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Rower - ja to lubię
Stowarzyszenie Akademia Seniora
5 000,00
15
0
5
0
48.
Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej
Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn                                    i Sympatyków
2 687,00
50
0
6
0
49.
Departament Sportu
Akademia Kajakowa
RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie                           z siedzibą                               w Raciborzu
10 000,00
32
32
6
6
50.
Departament Sportu
Śląski Turniej osób niesłyszących                w DARTA
Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie
3 450,00
45
45
5
5
51.
Departament Sportu
III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach
Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy"     w Rybniku
10 000,00
163
163
28
28
52.
Departament Sportu
100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego                     w Województwie Śląskim
Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa
5 000,00
400
400
48
48
53.
Departament Sportu
61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice
8 100,00
870
870
37
37
54.
Departament Sportu
Victor Polish U 17 International
Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna
10 000,00
311
311
11
11
55.
Departament Sportu
XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathle-tic"
Klub Sportowy SPRINT                           Bielsko-Biała
10 000,00
700
700
25
25
56.
Departament Sportu
Puchar Europy                   w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich
GKS Piast Gliwice
10 000,00
132
132
36
36
57.
Departament Sportu
XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku     i Organizacji Senioralnych
Uniwersytet Trzeciego Wieku                  w Łazach
9 960,00
1100
1100
61
61
58.
Departament Sportu
Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego
Kurkowe Bractwo Strzeleckie                          w Pszczynie
10 000,00
100
100
40
40
59.
Departament Sportu
40 Mistrzostwa Polski Seniorów
Śląski Związek Badminton                      w Częstochowie
7 000,00
275
275
20
20
60.
Departament Sportu
Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie
Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie
10 000,00
150
150
20
20
61.
Departament Sportu
III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska
Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach
7 000,00
200
200
18
18
62.
Departament Sportu
Mistrzostwa Polski Żaków Starszych                      w hokeju na lodzie 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba                  w Katowicach
5 000,00
208
208
12
12
63.
Departament Sportu
Turniej                              i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych
Śląski Związek Szachowy                           w Katowicach
10 000,00
42
42
26
26
64.
Departament Sportu
I Bieg Siewierski Traktem Biskupim
Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz
4 869,99
210
210
15
15
65.
Departament Sportu
XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego
Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu
9 000,00
96
96
10
10
66.
Departament Sportu
Cokoladova Tretra
Śląski Szkolny Związek Sportowy               w Katowicach
9 689,75
500
500
30
30
67.
Departament Sportu
Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego
Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom 
7 000,00
128
128
14
14
68.
Departament Sportu
Parafia Ewangelicko-Augsburska                          w Wiśle Czarnym
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym
10 000,00
300
300
30
30
69.
Departament Sportu
Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"
UKS Silesia Chorzów
3 600,00
156
156
30
30
70.
Departament Sportu
Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty"                       w Parku Śląskim
Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"
5 809,67
900
900
36
36
71.
Departament Sportu
XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"
Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"
5 000,00
130
130
15
15
72.
Departament Sportu
"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski    o Puchar Pilska
Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec
5 000,00
300
300
30
30
73.
Departament Sportu
"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"
Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe                   w Katowicach
10 000,00
167
167
15
15
74.
Departament Sportu
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23                       w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23                      w zapasach kobiet
Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica
2 500,00
113
113
40
40
75.
Departament Sportu
Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa
Wiodący KS Kmicic w Częstochowie
6 000,00
187
187
40
40
76.
Departament Sportu
IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli                    w szachach
Uczniowski KS "21 Podlesice"
7 500,00
1 189
1 189
45
45
77.
Departament Sportu
Europejski Dzień Bez Samochodu
Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach
10 000,00
3 000
3 000
28
28
78.
Departament Sportu
Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej                        w Katowicach
Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice
10 000,00
90
90
12
12
79.
Departament Sportu
XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie
Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry
8 200,00
110
110
32
32
80.
Departament Sportu
XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy
Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy                z siedzibą w Tychach
10 000,00
1 000
1 000
48
48
81.
Departament Sportu
II Bieg Niepodległości
Aktywne Miasto Tychy 
10 000,00
250
250
10
10
82.
Departament Sportu
VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy                             w Łodygowicach
5 000,00
130
130
18
18
83.
Departament Sportu
Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży
Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle
5 000,00
100
100
100
100
84.
Departament Sportu
XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni"            w Koziegłowach
3 000,00
427
427
22
22
85.
Departament Sportu
Turniej                                i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019
Śląski Związek Szachowy                             w Katowicach
10 000,00
100
100
11
11
86.
Departament Sportu
Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"
AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów
7 000,00
100
100
20
20
87.
Departament Sportu
Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego 
GKS Rozbark Bytom
7 000,00
20
20
8
8
 
 
 
SUMA 
560 959,58
21 955
17 638
1 690
1 429
*zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego”
Powyższa tabela pokazuje, iż z działań realizowanych w 2019 roku w ramach tzw. „małych grantów” skorzystało około 21 955 osób, zaś w ich realizację było zaangażowanych około 1 690 osób (w tym wolontariusze). 

„Małe granty” - liczba beneficjentów zadań oraz liczba osób zaangażowanych 
w realizację zadań oraz z uwzględnieniem priorytetu
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21955

1690
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1429



KONKURSY

		

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Przyporządkowanie tytułu konkursu do zadań wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wraz z nr z ustawy)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*		Odsetek kwot przeznaczonych na realizację zadania priorytetowego* w stosunku do ogółu zadań		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		30		31

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		54,000.00		54,000.00		100%		6		6		4		4		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami		49,486.28		0.00		99%		1		0		1		0		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		11) działalność  wspomagająca  rozwój  gospodarczy,  w tym  rozwój  przedsiębiorczości		127,958.01		104,958.01		82%		12		9		8		7		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		946,326.68		946,326.68		100%		266		266		116		116		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		299,989.25		299,989.25		100%		20		20		20		20		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		100,000.00		0.00		0%		6		0		4		0		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		60,000.00		0.00		0%		1		0		1		0		1		0		nd		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		64,320.00		64,320.00		100%		5		4		4		4		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.		99,999.98		0.00		0%		6		0		5		0		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży		824,793.00		0.00		0%		0**		0		4		0		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży		6,539,492.87		0.00		0%		0**		0		3		0		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		202,668.00		202,668.00		100%		20		20		13		13		10		10		2,969		2,969		141 (7)		141 (7)

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		68,500.00		68,500.00		100%		3		3		3		3		3		3		1,547		1,547		17 (7)		17 (7)

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej

20) porządku 
i bezpieczeństwa publicznego		5,676,343.00		5,676,343.00		100%		85		85		58		58		59		59		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach, o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR dot. kultury fizycznej 11 5012		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach, o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR  dot. kultury fizycznej 11 5012		dot. kultury fizycznej 13 131		dot. kultury fizycznej 13 131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej		497,893.00		497,893.00		100%		101		101		43		43		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		17) wspieranie
 i upowszechnianie kultury fizycznej		674,540.00		674,540.00		100%		68		68		45		45		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego		565,000.00		565,000.00		100%		7		7		5		5		5		5		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach,  o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR i WOPR dot. kultury fizycznej 90		nie jest możliwe określenie liczby osób przebywających w górach,  o których bezpieczeństwo dbają jednostki GOPR i WOPR dot. kultury fizycznej 90		dot. kultury fizycznej 11		dot. kultury fizycznej 11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		469,590.00		0.00		0%		2		0		2		0		2		0		0		0		brak danych		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		39,075.00		0.00		0%		11		0		6		0		6		0		łącznie we wszystkich realizowanych przedsięwzięciach wzięło udział około 2430 osób		0		brak danych		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		172,700.00		0.00		0%		2		0		1		0		1		0		4 000 dzieci i młodzieży uczęszczających do placówej edukacyjnych w województwie śląskim wzięło udział w warsztatach		0		brak danych		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		19) turystyka i krajoznawstwo		95,000.00		95,000.00		100%		20		8		8		8		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		99,719.99		0.00		0%		26		0		9		0		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		283,676.42		0.00		0%		48		0		18		0		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		nd 
(w trybie ustawy 
o zdrowiu publicznym)		31,958.50		0.00		0%		12		0		4		0		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00		100%		4		4		2		2		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		55,000.00		55,000.00		100%		3		3		1		1		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		45,000.00		45,000.00		100%		1		1		1		1		1		1		1200		1200		100		100

								SUMA		18,193,029.98		9,399,537.94				736		605		389		330		383		324		1,492,520		1,471,190		9,628		8,953

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0





kwoty m.g.

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		7		9		10		11		12

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00		2,000		2,000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00		200		200		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,800.00		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,655.00		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		4,600.00		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,488.00		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,640.00		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,200.00		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		5,000.00		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		5,000.00		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00		20		20		8		8

										562,959.41		21,955		17,638		1690		1429

				Wysokość przekazanych środków finansowych

				2018		266,535.30

				2019		562,959.41

						296,424.11





kwoty m.g.

		



2018

2019



kwoty oko

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		5		6		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		54,000.00		6		6		4		4		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą				49,486.28		0.00		1		0		1		0		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej				127,958.01		104,958.01		12		9		8		7		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego 
w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego		946,326.68		946,326.68		266		266		1		116		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		299,989.25		20		20		20		20		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		0.00		6		0		4		0		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		0.00		1		0		1		0		1		0		0		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		64,320.00		5		4		4		4		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		0.00		6		0		5		0		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0.00		0**		0		4		0		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		0.00		0**		0		3		0		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		202,668.00		20		20		13		13		10		10		2,969		2,969		141 (7)		141 (7)

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		68,500.00		3		3		3		3		3		3		1,547		1,547		17 (7)		17 (7)

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		5,676,343.00		85		85		58		58		59		59		115012		115012		13131		13131

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		497,893.00		101		101		43		43		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		674,540.00		68		68		45		45		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		565,000.00		7		7		5		5		5		5		90		90		11		11

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,590.00		0.00		2		0		2		0		2		0		0		0		0		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		39,075.00		0.00		11		0		6		0		6		0		2430		0		0		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,700.00		0.00		2		0		1		0		1		0		4000		0		0		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		95,000.00		20		8		8		8		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		0.00		26		0		9		0		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		0.00		48		0		18		0		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		31,958.50		0.00		12		0		4		0		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00		4		4		2		2		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		55,000.00		3		3		1		1		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		45,000.00		1		1		1		1		1		1		1200		1200		100		100

								18,193,029.98		9,399,537.94		736		605		274		330		383		324		1,614,052		1,586,292		22,770		22,095

				Wysokość przekazanych środków finansowych								Łącznie oko i m.g.																				18,755,989.39

				2018		17,110,806.80						2018		17,377,342.10

				2019		18,193,029.98						2019		18,755,989.39

						1,082,223.18								1,378,647.29

				17,377,342.10

						wysokość przekazanych środków		z uwzględnieniem prorytetu: promocja społeczeństwa obywatelskiego

						18,193,029.98		9,399,537.94

								51.67%





kwoty oko

		





konk. śr. przekazane

		





konk. złoż. oferty i umowy

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019) z uwzględnieniem prorytetu*

		1		2		3		5		6

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		54,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		0.00

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		104,958.01

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		946,326.68

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		299,989.25

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		0.00

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		0.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		64,320.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		0.00

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0.00

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		0.00

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		202,668.00

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		68,500.00

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		5,676,343.00

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		497,893.00

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		674,540.00

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		565,000.00

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,590.00		0.00

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		39,075.00		0.00

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,700.00		0.00

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		95,000.00

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		0.00

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		0.00

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		31,958.50		0.00

		25.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		50,000.00

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		55,000.00

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		45,000.00

								18,193,029.98		9,399,537.94

				*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**		Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0





konk. l.org. i benef. i os. zaa

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego konkursu		Liczba ofert, uwzględniających priorytet*, złożonych przez organizacje		Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach konkursu		Liczba umów zawartych na realizację zadań uwzględniających priorytet*

		1		2		3		5		8		9		10		11

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		6		6		4		4

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		1		0		1		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		12		9		8		7

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		266		266		116		116

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		20		20		20		20

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		6		0		4		0

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego		60,000.00		1		0		1		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		5		4		4		4

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		6		0		5		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		0**		0		4		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023		6,539,492.87		0**		0		3		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		20		20		13		13

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		3		3		3		3

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku		5,676,343.00		85		85		58		58

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019 r.		497,893.00		101		101		43		43

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku		674,540.00		68		68		45		45

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku		565,000.00		7		7		5		5

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020		469,590.00		2		0		2		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020		39,075.00		11		0		6		0

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku		172,700.00		2		0		1		0

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki		95,000.00		20		8		8		8

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		26		0		9		0

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		48		0		18		0

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		31,958.50		12		0		4		0

		25.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		4		4		2		2

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		3		3		1		1

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		1		1		1		1

								18,193,029.98		736		605		389		330

				*		* zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

						Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

						wszystkie złożone oferty		wszystkie zawarte umowy		oferty uwzględniające priotytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"		umowy uwzględniające priotytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

				oferty		736				605

				umowy				389				330





konk. l.org. i benef. i os. zaa

		



wszystkie złożone oferty

wszystkie zawarte umowy

oferty uwzględniające priotytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

umowy uwzględniające priotytet "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"



m.g. śr. przekaz.

		Lp.		Nazwa Departamentu				Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w konkursie		Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadań publicznych		Liczba beneficjentów zadań uwzględniających priorytety*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadań uwzględniających priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2				3		5		12		13		14		15		16		17

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą				Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00		4		4		4,720		4,720		90		90

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą				Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28		1		0		15		0		10		0

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej				Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01		8		7		3012		2682		315		283

		4.		Departament Kultury				Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68		121		121		923059		923059		2994		2994

		5.		Departament Kultury				Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25		20		20		56907		56907		1320		1320

		6.		Departament Kultury				Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00		4		0		2174		0		143		0

		7.		Departament Kultury				Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00		1		0		0		0		39		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu				Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00		4		4		249		249		14		14

		9.		Departament Obsługi Zarządu				Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98		5		0		805		0		39		0

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00		4		0		1,636		0		29		0

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87		3		0		170		0		149		0

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00		10		10		2,969		2,969		141		141

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00		3		3		1,547		1,547		17		17

		14.		Departament Sportu				Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00		59		59		115012		115012		13131		13131

		15.		Departament Sportu				Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00		40		40		66267		66267		1767		1767

		16.		Departament Sportu				Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00		39		39		10610		10610		2085		2085

		17.		Departament Sportu				Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00		5		5		90		90		11		11

		18.		Departament Terenów Wiejskich				Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,590.00		2		0		0		0		0		0

		19.		Departament Terenów Wiejskich				Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		39,075.00		6		0		2430		0				0

		20.		Departament Terenów Wiejskich				Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,700.00		1		0		4000		0				0

		21.		Departament Turystyki				Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00		8		8		400,000		400,000		200		200

		22.		Departament Zdrowia				„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99		9		0		6,647		0		69		0

		23.		Departament Zdrowia				„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42		18		0		7,610		0		146		0

		24.		Departament Zdrowia				Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		31,958.50		4		0		1,943		0		19		0

		25.		Departament Zdrowia				Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00		2		2		230		230		40		40

		26.		Departament Zdrowia				Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00		1		1		750		750		60		60

		27.		Departament Zdrowia				Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00		1		1		1,200.00		1,200.00		100		100

										18,193,029.98		383		324		1,614,052		1,586,292		22,928		22,253

				*				zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

								Liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu nie jest tożsama z liczbą ofert, uwzględniających priorytety, złożonych przez organizacje

				**				Oferty w ramach przedmiotowych konkursów wieloletnich były składane odpowiednio w 2017 i 2018 roku dlatego wykazano liczbę 0

						wszystkie zadania		zadania z uwzględnieniem prorytetu

				beneficjenci		1,614,052		1,586,292

				osoby zaangażowane		22,928		22,253





m.g. śr. przekaz.

		



beneficjenci

osoby zaangażowane



m.g.l. org. l. benef. i osób

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*

		1		2		3		4		7

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,800.00

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,655.00

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		4,600.00

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,488.00

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,640.00

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,200.00

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		5,000.00

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		5,000.00

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00

										562,959.41

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"





Arkusz1

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00		2000		2000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00		200		200		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,800.00		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,655.00		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		4,600.00		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,488.00		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,640.00		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,200.00		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		5,000.00		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		5,000.00		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00		20		20		8		8

										562,959.41		21,955		17,638		1,690		1,429

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"

								wszystkie zadania		zadania uwzględniające priorytetu

						beneficjenci		21,955		17,638

						osoby zaangażowane		1,690		1,429





Arkusz1

		



beneficjenci

osoby zaangażowane



MAŁE GRANTY

		54,000.00		54,000.00				10,000.00						54,000.00		6		6		4		4				54,000.00		4.00		4		4,720		4,720		90		90				10,000.00		500		500		72		72

		49,486.28		0				10,000.00						49,486.28		1		0		1		0				49,486.28		1.00		0		15		0		10		0				10,000.00		2,000		2,000		250		250

		127,958.01		104,958.01				3,800.00						127,958.01		12		9		8		7				127,958.01		8.00		7		3,012		2,682		315		283				3,800.00		15		15		5		5

		946,326.68		946,326.68				2,200.00						946,326.68		266		266		116		116				946,326.68		121.00		121		923,059		923,059		2  994		2,994				2,200.00		100		100		25		25

		299,989.25		299,989.25				10,000.00						299,989.25		20		20		20		20				299,989.25		20.00		20		56,907		56,907		1,320		1,320				10,000.00		80		0		4		0

		100,000.00		0				10,000.00						100,000.00		6		0		4		0				100,000.00		4.00		0		2,174		0		143		0				10,000.00		100		100		4		4

		60,000.00		0				7,000.00						60,000.00		1		0		1		0				60,000.00		1.00		0		0		0		39		0				7,000.00		900		0		36		0

		64,320.00		64,320.00				3,000.00						64,320.00		5		4		4		4				64,320.00		4.00		4		249		249		14		14				3,000.00		45		0		2		0

		99,999.98		0				10,000.00						99,999.98		6		0		5		0				99,999.98		5.00		0		805		0		39		0				10,000.00		200		200		15		15

		824,793.00		0				5,680.00						824,793.00		0**		0		4		0				824,793.00		4.00		0		1,636		0		29		0				5,680.00		59		0		6		0

		6,539,492.87		0				10,000.00						6,539,492.87		0**		0		3		0				6,539,492.87		3.00		0		170		0		149		0				10,000.00		500		0		2		0

		202,668.00		202,668.00				9,600.00						202,668.00		20		20		13		13				202,668.00		10.00		10		2,969		2,969		141		141				9,600.00		12		12		4		4

		68,500.00		68,500.00				10,000.00						68,500.00		3		3		3		3				68,500.00		3.00		3		1,547		1,547		17		17				10,000.00		280		280		2		2

		5,676,343.00		5,676,343.00				5,000.00						5,676,343.00		85		85		58		58				5,676,343.00		59.00		59		115,012		115,012		13,131		13,131				5,000.00		73		0		5		0

		497,893.00		497,893.00				5,000.00						497,893.00		101		101		43		43				497,893.00		40.00		40		66,267		66,267		1,767		1,767				5,000.00		150		0		30		0

		674,540.00		674,540.00				5,000.00						674,540.00		68		68		45		45				674,540.00		39.00		39		10,610		10,610		2,085		2,085				5,000.00		120		0		7		0

		565,000.00		565,000.00				2,800.00						565,000.00		7		7		5		5				565,000.00		5.00		5		90		90		11		11				2,800.00		30		0		3		0

		469,590.00		0				5,000.00						469,590.00		2		0		2		0				469,590.00		2.00		0		0		0		0		0				5,000.00		24		0		2		0

		39,075.00		0				5,000.00						39,075.00		11		0		6		0				39,075.00		6.00		0		2,430		0		0		0				5,000.00		97		0		4		0

		172,700.00		0				5,000.00						172,700.00		2		0		1		0				172,700.00		1.00		0		4,000		0		0		0				5,000.00		40		0		6		0

		95,000.00		95,000.00				4,655.00						95,000.00		20		8		8		8				95,000.00		8.00		8		400,000		400,000		200		200				4,655.00		50		0		10		0

		99,719.99		0				5,000.00						99,719.99		26		0		9		0				99,719.99		9.00		0		6,647		0		69		0				5,000.00		12		0		8		0

		283,676.42		0				5,000.00						283,676.42		48		0		18		0				283,676.42		18.00		0		7,610		0		146		0				5,000.00		30		0		10		0

		31,958.50		0				5,000.00						31,958.50		12		0		4		0				31,958.50		4.00		0		1,943		0		19		0				5,000.00		30		0		3		0

		50,000.00		50,000.00				4,620.00						50,000.00		4		4		2		2				50,000.00		2.00		2		230		230		40		40				4,620.00		36		0		6		0

		55,000.00		55,000.00				5,000.00						55,000.00		3		3		1		1				55,000.00		1.00		1		750		750		60		60				5,000.00		50		0		3		0

		45,000.00		45,000.00				5,000.00						45,000.00		1		1		1		1				45,000.00		1.00		1		1,200		1,200		100		100				5,000.00		100		0		4		0

		18,193,029.98		9,399,537.94				4,960.00						18,193,029.98		736		605		389		330				18,193,029.98		383		324		1,614,052		1,586,292		19,934		22,253				4,960.00		16		0		3		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		5		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		7		0

								4,000.00																																		4,000.00		128		0		2		0

								5,000.00																																		5,000.00		42		0		6		0

								4,600.00																																		4,600.00		480		0		8		0

								4,488.00																																		4,488.00		49		0		4		0

								5,000.00																																		5,000.00		180		0		20		0

								4,640.00																																		4,640.00		50		0		2		0

								3,200.00																																		3,200.00		50		0		2		0

								4,350.00																																		4,350.00		80		0		8		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		2		0

								5,000.00																																		5,000.00		100		0		2		0

								5,000.00																																		5,000.00		49		0		1		0

								5,000.00																																		5,000.00		23		0		1		0

								5,000.00																																		5,000.00		40		0		5		0

								5,000.00																																		5,000.00		81		0		6		0

								5,000.00																																		5,000.00		25		0		5		0

								5,000.00																																		5,000.00		133		0		10		0

								5,000.00																																		5,000.00		15		0		5		0

								2,687.00																																		2,687.00		50		0		6		0

								10,000.00																																		10,000.00		32		32		6		6

								3,450.00																																		3,450.00		45		45		5		5

								10,000.00																																		10,000.00		163		163		28		28

								5,000.00																																		5,000.00		400		400		48		48

								8,100.00																																		8,100.00		870		870		37		37

								10,000.00																																		10,000.00		311		311		11		11

								10,000.00																																		10,000.00		700		700		25		25

								10,000.00																																		10,000.00		132		132		36		36

								9,960.00																																		9,960.00		1100		1100		61		61

								10,000.00																																		10,000.00		100		100		40		40

								7,000.00																																		7,000.00		275		275		20		20

								10,000.00																																		10,000.00		150		150		20		20

								7,000.00																																		7,000.00		200		200		18		18

								5,000.00																																		5,000.00		208		208		12		12

								10,000.00																																		10,000.00		42		42		26		26

								4,869.99																																		4,869.99		210		210		15		15

								9,000.00																																		9,000.00		96		96		10		10

								9,689.75																																		9,689.75		500		500		30		30

								7,000.00																																		7,000.00		128		128		14		14

								10,000.00																																		10,000.00		300		300		30		30

								3,600.00																																		3,600.00		156		156		30		30

								5,809.67																																		5,809.67		900		900		36		36

								5,000.00																																		5,000.00		130		130		15		15

								5,000.00																																		5,000.00		300		300		30		30

								10,000.00																																		10,000.00		167		167		15		15

								2,500.00																																		2,500.00		113		113		40		40

								6,000.00																																		6,000.00		187		187		40		40

								7,500.00																																		7,500.00		1,189		1,189		45		45

								10,000.00																																		10,000.00		3,000		3,000		28		28

								10,000.00																																		10,000.00		90		90		12		12

								8,200.00																																		8,200.00		110		110		32		32

								10,000.00																																		10,000.00		1,000		1,000		48		48

								10,000.00																																		10,000.00		250		250		10		10

								5,000.00																																		5,000.00		130		130		18		18

								5,000.00																																		5,000.00		100		100		100		100

								3,000.00																																		3,000.00		427		427		22		22

								10,000.00																																		10,000.00		100		100		11		11

								7,000.00																																		7,000.00		100		100		20		20

								7,000.00																																		7,000.00		20		20		8		8

								562,959.41																																		562,959.41		21,955		17,638		1,690		1,429





konkursy kwoty

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Przyporządkowanie tytułu zadania do zadań wymienionych w art. 4 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (wraz z nr z ustawy)		Wysokość środków wnioskowanych na realizację zadania		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*		Odsetek kwot przeznaczonych na realizację zadań uwzględniających priorytet* w stosunku do ogółu zadań		Liczba beneficjentów zadania		Liczba beneficjentów zadania wg priorytetu*		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (w tym wolontariuszy)		Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania uwzględniajacego priorytet* (w tym wolontariuszy)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		10,000.00		10,000.00		100%		500		500		72		72

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		10,000.00		10,000.00		100%		2,000		2,000		250		250

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		3,800.00		3,800.00		100%		15		15		5		5

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania		2,200.00		2,200.00		100%		100		100		25		25

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		27) promocja i organizacja wolontariatu		10,000.00		10,000.00		0%		80		0		4		0

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		4		4

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		7,000.00		7,000.00		0%		900		0		36		0

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		3,000.00		3,000.00		0%		45		0		2		0

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.		10,000.00		10,000.00		100%		ze względu na szczególny charakter zadania brak możiwości określenia faktycznej liczby beneficjentów /ok. 200 osób/		ze względu na szczególny charakter zadania brak możiwości określenia faktycznej liczby beneficjentów /ok. 200 osób/		15		15

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,680.00		5,680.00		0%		59		0		6		0

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		10,000.00		10,000.00		0%		500		0		2		0

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		27) promocja i organizacja wolontariatu		9,600.00		9,600.00		100%		12		12		4		4

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej		10,000.00		10,000.00		100%		280		280		2		2

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.		5,000.00		5,000.00		0%		73		0		5		0

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		5,000.00		5,000.00		0%		150		0		30		0

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych		5,000.00		5,000.00		0%		120		0		7		0

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		2,800.00		2,800.00		0%		30		0		3		0

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		24		0		2		0

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		97		0		4		0

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		40		0		6		0

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,655.00		4,655.00		0%		50		0		10		0

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		12		0		8		0

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		30		0		10		0

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		30		0		3		0

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,620.00		4,620.00		0%		36		0		6		0

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		50		0		3		0

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		4		0

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,960.00		4,960.00		0%		16		0		3		0

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		5		0

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		7		0

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,000.00		4,000.00		0%		128		0		2		0

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		42		0		6		0

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,600.00		4,600.00		0%		480		0		8		0

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,488.00		4,488.00		0%		49		0		4		0

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		180		0		20		0

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,640.00		4,640.00		0%		50		0		2		0

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		3,200.00		3,200.00		0%		50		0		2		0

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		4,350.00		4,350.00		0%		80		0		8		0

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		2		0

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		100		0		2		0

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		49		0		1		0

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		23		0		1		0

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		40		0		5		0

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		81		0		6		0

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		25		0		5		0

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		133		0		10		0

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		5,000.00		5,000.00		0%		15		0		5		0

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym		2,687.00		2,687.00		0%		50		0		6		0

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		32		32		6		6

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,450.00		3,450.00		100%		45		45		5		5

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		163		163		28		28

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		400		400		48		48

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		8,100.00		8,100.00		100%		870		870		37		37

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		311		311		11		11

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		700		700		25		25

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		132		132		36		36

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,960.00		9,960.00		100%		1100		1100		61		61

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		40		40

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		275		275		20		20

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		150		150		20		20

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		200		200		18		18

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		208		208		12		12

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		42		42		26		26

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		4,869.99		97.40%		210		210		15		15

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,000.00		9,000.00		100%		96		96		10		10

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		9,690.00		9,689.75		99.99%		500		500		30		30

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		128		128		14		14

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		300		300		30		30

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,600.00		3,600.00		100%		156		156		30		30

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		6,000.00		5,809.67		96.83%		900		900		36		36

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		130		130		15		15

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		300		300		30		30

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		167		167		15		15

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		2,500.00		2,500.00		100%		113		113		40		40

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		6,000.00		6,000.00		100%		187		187		40		40

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,500.00		7,500.00		100%		1189		1189		45		45

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		3000		3000		28		28

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		90		90		12		12

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		8,200.00		8,200.00		100%		110		110		32		32

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		1000		1000		48		48

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		250		250		10		10

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		130		130		18		18

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5,000.00		5,000.00		100%		100		100		100		100

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		3,000.00		3,000.00		100%		427		427		22		22

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		10,000.00		10,000.00		100%		100		100		11		11

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		100		100		20		20

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		7,000.00		7,000.00		100%		20		20		8		8

										SUMA		563,280.00		562,959.41				21,755		17,438		1,690		1,429

		*		zadanie priorytetowe na 2019 r. to: "wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego"





m.g. kwoty

		Dotacje - otwarte konkursy ofert 2019 r. dla organizacji pozarządowych

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł konkursu		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań (01.01.2019-31.12.2019)

		1		2		3		5

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku		54,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Otwarty konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021		49,486.28

		3.		Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		127,958.01

		4.		Departament Kultury		Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.		946,326.68

		5.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2019 r.		299,989.25

		6.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki w 2019 r.		100,000.00

		7.		Departament Kultury		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO na terenie województwa śląskiego.		60,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego		64,320.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora”  i „Śląskie. Dla Kobiety"		99,999.98

		10.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Śląskiego w latach 2018-2022		824,793.00

		11.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.		6,539,492.87

		12.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku		202,668.00

		13.		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej		Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja		68,500.00

		14.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		5,676,343.00

		15.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.		497,893.00

		16.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 10.12.2019 roku.		674,540.00

		17.		Departament Sportu		Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne województwa ślaskiego w dziedziny kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanego w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.		565,000.00

		18.		Departament Terenów Wiejskich		Pierwszy otwarty konkurs ofert zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020.		469,590.00

		19.		Departament Terenów Wiejskich		Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Program Owca Plus do roku 2020.		39,075.00

		20.		Departament Terenów Wiejskich		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2019 roku.		172,700.00

		21.		Departament Turystyki		Konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.		95,000.00

		22.		Departament Zdrowia		„Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”		99,719.99

		23.		Departament Zdrowia		„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"		283,676.42

		24.		Departament Zdrowia		Konkurs ofert  
w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS”		31,958.50

		25.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych		50,000.00

		26.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych"		55,000.00

		27.		Departament Zdrowia		Otwarty konkurs ofert na realizję zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. ,,Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"		45,000.00

								18,193,029.98





		Dotacje - pozakonkursowe, tzw. "małe granty" dla organizacji pozarządowych

		Lp.		Nazwa Departamentu		Tytuł zadania		Nazwa organizacji		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacji na realizację zadania, uwzględniających priorytet*

		1		2		3		4		7

		1.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląski Bal Panamski		Fundacja
"Silesia Pro Europa" 
w Gliwicach		10,000.00

		2.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Rekonstrukcja historyczna „Walki o Miechowice 1945”		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" 
w Bytomiu		10,000.00

		3.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Szkoła dla rodziców i wychowawców		Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu		3,800.00

		4.		Departament Edeukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą		Śląska kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki		Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach		2,200.00

		5.		Departament Obsługi Zarządu		"Wehikuł czasu - promocja wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży nt opieki nad pacjentami hospicjum nieuleczalnie chorymi dziećmi"		Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z Tychów		10,000.00

		6.		Departament Obsługi Zarządu		"Barbórkowo - świąteczne spotkanie rodzin górniczych"		Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach		10,000.00

		7.		Departament Obsługi Zarządu		"V Katowicki Dzień Seniora"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		7,000.00

		8.		Departament Obsługi Zarządu		"Dedykowana Seniorom, premiera komedii Prawda" Floriana Zellera w Teatrze Bez Sceny w reżyserii i scenografii Andrzeja Dopierały"		Stowarzyszenie FAMI.LOCK z Katowic		3,000.00

		9.		Departament Obsługi Zarządu		"Akcja Świątecznej Pomocy ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH"		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu		10,000.00

		10.		Departament Obsługi Zarządu		"SPRAWNY SENIOR"		Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta z Jaworzna		5,680.00

		11.		Departament Obsługi Zarządu		"Kalendarz Seniora 2020 - Niezbędnik Seniora"		Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxillio Venire z Częstochowy		10,000.00

		12.		Departament Obsługi Zarządu		"Warsztaty wspierające dedykowane KOBIETOM ANIOŁOM - wolontariuszkom"		Fundacja  "Śląskie Anioły" z Katowic		9,600.00

		13.		Departament Obsługi Zarządu		"Promocja postaw obywatelskich i kulturalnych wśród młodzieży poprzez sport"		Górniczy Klub Sportowy "Rozbark" z Bytomia		10,000.00

		14.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wigilia i Święta po naszemu		Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne		5,000.00

		15.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Połączą nas Święta - integracyjny dzień aktywności wraz ze spotkaniem opłatkowym		Fundacja Teatru Grodzkiego		5,000.00

		16.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zdobądź szczyty		Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej		5,000.00

		17.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd edukacyjny "Senior w kręgu kultury górniczej"		Stowarzyszenie „Złote Lata”		2,800.00

		18.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Warsztaty Tango dla Seniorów		Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy		5,000.00

		19.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zwiększenie aktywności fizycznej oraz społecznej seniorów		Fundacja TriVita		5,000.00

		20.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w aktywności twórczej - "Dama Konwaliowa"		Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa		5,000.00

		21.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		A-B-C czyli A-Aktywnie, B-Bezpiecznie, C-Ciekawie		Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,655.00

		22.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w zgodzie z naturą		Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II		5,000.00

		23.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny śląskich seniorów		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach		5,000.00

		24.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior to Zdrowy Senior		SPINKA. Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury		5,000.00

		25.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior w świecie teatru, malarstwa i muzyki		Fundacja Jesień Na Letniej		4,620.00

		26.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Seniorzy w górę bulę		Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA		5,000.00

		27.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Propagowanie aktywności ruchowej wśród seniorów		Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy		5,000.00

		28.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie po zdrowe nawyki		Stowarzyszenie Aktywni Silesia		4,960.00

		29.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Piknik Edukacyjno-Integracyjny "Kalety"		Stowarzyszenie "Współpraca TG"		5,000.00

		30.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		RAZEM IDZIE SIĘ LEPIEJ-biesiada senioralna		Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków		5,000.00

		31.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywny Senior na szlakach lokalnych historii powstańczych		Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny		4,000.00

		32.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Speed-ball dla Seniora - w zdrowym ciele zdrowy duch		Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior		5,000.00

		33.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		XII Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"		Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”		4,600.00

		34.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bytomski wakacyjny Mam talent		Stowarzyszenie "Bytomska Radość Życia"		4,488.00

		35.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Miechowickie artystyczne, kombatanckie integracje - Maki 2019		Stowarzyszenie Bytomskie Maki		5,000.00

		36.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior niesie pomoc		Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku		4,640.00

		37.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wyjazd turystyczny i integracyjny na Śląsk Opolski		Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL		3,200.00

		38.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Bery, bojki i pieśniczki wplecione w tradycje i zwyczaje rodzin śląskich		Stowarzyszenie Zwykłe "Nasza Nadzieja"		4,350.00

		39.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Zasłuchani, czyli muzyczne spotkania z seniorami		Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki		5,000.00

		40.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Jestem tym co jem, czyli zdrowa kuchnia seniora		Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu „Podlesianki”		5,000.00

		41.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		BB - Nasza Podbeskidzka Stolica		Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni"		5,000.00

		42.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Aktywni seniorzy na start		Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie		5,000.00

		43.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Otwieram oczy		Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski		5,000.00

		44.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Hiszpania z bliska i daleka		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu		5,000.00

		45.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Senior z kulturą za "Pan Brat"		Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Strzechą”		5,000.00

		46.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		VII Olimpiada sportowa		Stowarzyszenie INKLUZJA		5,000.00

		47.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Rower - ja to lubię		Stowarzyszenie Akademia Seniora		5,000.00

		48.		Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej		Wspólnie raźniej - cukrzycy damy radę		Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków		2,687.00

		49.		Departament Sportu		Akademia Kajakowa		RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu		10,000.00

		50.		Departament Sportu		Śląski Turniej osób niesłyszących w DARTA		Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych z siedzibą w Skoczowie		3,450.00

		51.		Departament Sportu		III Mistrzostwa Polski Seniorów w Szachcach		Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku		10,000.00

		52.		Departament Sportu		100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Województwie Śląskim		Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego Częstochowa		5,000.00

		53.		Departament Sportu		61 Wojewódzki Zlot Ognisk Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice		8,100.00

		54.		Departament Sportu		Victor Polish U 17 International		Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna		10,000.00

		55.		Departament Sportu		XVIII Międzynarodowy Mitying Lekkoatletyczny "Beskidianathletic"		Klub Sportowy SPRINT Bielsko-Biała		10,000.00

		56.		Departament Sportu		Puchar Europy w szpadzie 100-lecia Powstań Śląskich		GKS Piast Gliwice		10,000.00

		57.		Departament Sportu		XI Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach		9,960.00

		58.		Departament Sportu		Zawody strzeleckie z okazji 100 rocznicy I Powstania Śląskiego		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		10,000.00

		59.		Departament Sportu		40 Mistrzostwa Polski Seniorów		Śląski Związek Badminton w Częstochowie		7,000.00

		60.		Departament Sportu		Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie		Klub Sportowy "Wolant" z siedzibą w Jaworznie		10,000.00

		61.		Departament Sportu		III Piknik Klubu Wybitnego Reprezentanta Śląska		Śląski związek Piłki Nożnej w Katowicach		7,000.00

		62.		Departament Sportu		Mistrzostwa Polski Żaków Starszych w hokeju na lodzie		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z siedziba w Katowicach		5,000.00

		63.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie międzynarodowe organizacji szachowych		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		64.		Departament Sportu		I Bieg Siewierski Traktem Biskupim		Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc Siewierz		4,869.99

		65.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego		Ludowe Integracyjne Towarzystwon Sportowe "Meble Anders" w Żywcu		9,000.00

		66.		Departament Sportu		Cokoladova Tretra		Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach		9,689.75

		67.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Śląska-ITS Juniors-VII Memoriał Jacka Widawskiego		Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom		7,000.00

		68.		Departament Sportu		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnym		10,000.00

		69.		Departament Sportu		Międzynarodowy Turniej "Silesia Black Diamond"		UKS Silesia Chorzów		3,600.00

		70.		Departament Sportu		Integracja środowiska śląskich rowerzystów podczas "Śląskiego Święta Rowerzysty" w Parku Śląskim		Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa"		5,809.67

		71.		Departament Sportu		XXIII Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej "5"		Ludowy Klub Sportowy "Beskid Brenna"		5,000.00

		72.		Departament Sportu		"Pilsko Cup" - II Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pilska		Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec		5,000.00

		73.		Departament Sportu		"Wakacje z piłką - szukamy piłkarskich Janków…"		Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach		10,000.00

		74.		Departament Sportu		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach styl wolny. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach kobiet		Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica		2,500.00

		75.		Departament Sportu		Jubileusz 20-lecia WLKS "Kmicic" Częstochowa		Wiodący KS Kmicic w Częstochowie		6,000.00

		76.		Departament Sportu		IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach		Uczniowski KS "21 Podlesice"		7,500.00

		77.		Departament Sportu		Europejski Dzień Bez Samochodu		Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach		10,000.00

		78.		Departament Sportu		Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 90 lecia Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach		Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice		10,000.00

		79.		Departament Sportu		XVII Międzynarodowy Turniej Hokeja na Trawie im. Tadeusza Soholika w roku 70-lecia Śląskiego Hokeja na Trawie		Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry		8,200.00

		80.		Departament Sportu		XX Turniej Piłki Nożnej Akademia Cup 2019 im. Alfreda Potrawy		Akademia Piłki Nożnej GKs Tychy z siedzibą w Tychach		10,000.00

		81.		Departament Sportu		II Bieg Niepodległości		Aktywne Miasto Tychy		10,000.00

		82.		Departament Sportu		VI Ogólnopolskie Integracyjne Beskidzkie Zimowe Zawody w Pływaniu		Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach		5,000.00

		83.		Departament Sportu		Międzynarodowe skoki narciarskie dzieci i młodzieży		Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle		5,000.00

		84.		Departament Sportu		XLI Super Puchar Polski w kolarstwie przełajowym pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy		Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Koziegłowach		3,000.00

		85.		Departament Sportu		Turniej i spotkanie podsumowujące sezon szachowy 2019		Śląski Związek Szachowy w Katowicach		10,000.00

		86.		Departament Sportu		Turniej Piłkarski "Młodziki 2019"		AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów		7,000.00

		87.		Departament Sportu		Mecz bokserski Polska ws Rosja Światowa Konfrontacja Boksu Olimpijskiego		GKS Rozbark Bytom		7,000.00

								SUMA		562,959.41
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Ponadto Województwo Śląskie dofinansowało:
	Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Regionalnym Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego            i Katowickim Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Dwójka” polegające na przeprowadzeniu szkolenia pn. Oferta konkursowa i sprawozdanie z realizacji zadania z obszaru profilaktyki                          i rozwiązywania problemów uzależnień dla osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych realizujących zadania dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego. W szkoleniach wzięły udział 44 osoby. Przedmiotem spotkań było omówienie zagadnień związanych z opracowaniem oferty konkursowej na zadania określone programami wojewódzkimi, zawarciem i realizacją umowy dotacyjnej oraz sprawozdaniem i rozliczeniem dofinansowanego zadania. Spotkania umożliwiły także wymianę doświadczeń w przedmiotowym zakresie.

Współorganizację XIV Śląskiego Forum Abstynenckiego w Katowicach na temat Alkohol 
w rodzinie, rozpoznanie problemu i profilaktyka. W spotkaniu udział wzięły 183 osoby, 
w tym przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji zajmujących się problematyką uzależnień na szczeblu krajowym oraz regionalnym, przedstawiciele mediów, wykładowcy oraz członkowie abstynenckich organizacji pozarządowych. Celem przedsięwzięcia była edukacja publiczna                          na temat przeciwdziałania zjawiskom dysfunkcji społecznej wynikającej z używania alkoholu, wpływu alkoholu na zachowania młodzieży oraz następstw dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym w funkcjonowaniu człowieka w życiu dorosłym. 
	Zadania inwestycyjne 2 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2019 roku,                                 tj.: Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia Psychicznego „Od Nowa” w Czechowicach-Dziedzicach oraz Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na rozwój i modernizację bazy materialnej podmiotów prowadzących działalność leczniczą                            na rzecz osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy.
W ramach wspierania działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z powodu problemów alkoholowych udzielono wsparcia finansowego Centrum Integracji Społecznej w Katowicach, utworzonemu przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z siedzibą w Katowicach. Ponadto została przyznana dotacja celowa                             na pierwsze wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz cateringowej. W ramach działalności Centrum prowadzona jest reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie,                     w tym uzależnionych od alkoholu oraz długotrwale bezrobotnych. W ramach reintegracji społecznej prowadzona jest terapia uzależnień, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, w tym w zakresie wychodzenia z wykluczenia cyfrowego oraz zapewniono wsparcie pracownika socjalnego. 
Członkowie organizacji pozarządowych byli beneficjentami szkoleń i konferencji organizowanych bądź współorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Przedsięwzięcia te adresowane były do różnych grup zawodowych z terenu województwa śląskiego, realizujących zadania w obszarze  profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, jak również w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 III. Współpraca finansowa i pozafinansowa w 2019 roku nie związana z zadaniami, o których mowa w art. 13 i 19a ustawy

Oprócz współpracy związanej z przekazywaniem środków finansowych na realizację zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert i z pominięciem otwartych konkursów ofert,  Samorząd Województwa podejmował szereg innych działań o charakterze finansowym                           i pozafinansowym. Wśród najważniejszych w tej grupie wymienić można:
	Obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego inicjatyw organizacji pozarządowych w ramach promocji ich działalności o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, społecznym i turystycznym. 
	Prowadzenie strony internetowej ngo.slaskie.pl, utworzonej specjalnie dla organizacji pozarządowych, na której umieszczane są informacje dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych, programy współpracy, akty prawne, ogłoszenia dotyczące otwartych konkursów ofert i ich rozstrzygnięć. Ponadto zamieszczane są informacje o wydarzeniach organizowanych przez lub dla podmiotów trzeciego sektora, zarówno z województwa śląskiego, jak i z całej Polski. Strona pełni funkcję informacyjną, edukacyjną, poszerzającą wiedzę i budującą świadomość o sposobach funkcjonowania podmiotów trzeciego sektora                    w Polsce.
	Współorganizowanie szeregu akcji i działań wspierających uwrażliwienie społeczne i aktywizujących do działania osoby z różnych środowisk, kojarzenie partnerstw pomiędzy organizacjami i innymi podmiotami, animowanie współpracy organizacji z samorządem,                            w tym m.in.:

	organizacja i współorganizacja wydarzeń;
	współorganizacja z przedstawicielami trzeciego sektora oraz organizacja szkoleń                   dla przedstawicieli organizacji pozarządowych;
	współorganizacja kiermaszów rękodzieła osób niepełnosprawnych z okazji Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia.

	Realizację zadania „Śląskie. Dla Seniora”, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych m.in. członkowie Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji, w dużej części reprezentowali organizacje pozarządowe lub wspierali ich działania poprzez np. udzielanie pomocy eksperckiej, przekazywanie informacji o realizowanych działaniach na rzecz seniorów. 
	Realizację zadania „Śląskie. Dla Kobiety”, organizacja 4 eventów, których celem było upowszechnianie profilaktyki raka piersi wśród kobiet województwa śląskiego.
	Organizację i współorganizację przedsięwzięć na rzecz wparcia rodziny, w tym m.in.:                              w ramach realizacji  zadań dotyczących Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 
	Uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz rodziny w gali wręczenia nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2019” oraz „Przyjaciel rodziny 2019”, w których byli również laureatami.
	Promowanie przekazywania 1% z podatku dochodowego podmiotom posiadającym status organizacji pożytku publicznego, działających na terenie województwa śląskiego.
	Poddawanie konsultacjom społecznym projektów aktów prawnych, których uregulowania odnoszą się do sfery działalności podmiotów trzeciego sektora.
	Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na potrzeby inicjatyw organizacji pozarządowych.
	Udział przedstawicieli trzeciego sektora w zespołach roboczych powołanych przez Samorząd Województwa oraz komisjach otwartych konkursów ofert.
	Współpracę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach projektu „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, z organizacjami pozarządowymi w realizacji następujących wydarzeń: Fora Międzysektorowe, Konwent podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, III Targi Ekonomii Społecznej, w trakcie których mogły wystawić swoją ofertę. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej włączył się również w organizację Fiesty NGO - Festiwalu Organizacji Pozarządowych                            i Podmiotów Ekonomii Społecznej w Żorach. 


	Współpracę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, prowadzącym Centrum Doradztwa Zawodowego 
i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Centrum DZWONI) w Bytomiu,                        w zorganizowaniu akcji społecznej „Spotkajmy się w pracy”.


V. PODSUMOWANIE


Współpraca Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności. Realizowana była w kilkunastu obszarach, zarówno w formie zlecania realizacji zadań publicznych, jak i w formach pozafinansowych.                           W konsekwencji tych działań, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zrealizowały szereg ciekawych i atrakcyjnych zadań publicznych. Przyjęty       do realizacji priorytet znalazł swoje odzwierciedlenie w organizowanych konkursach, zgłoszonych ofertach oraz zrealizowanych zadaniach. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost środków finansowych przekazanych na realizację zadań publicznych w stosunku do roku 2018. Warta zauważenia jest także liczba beneficjentów zadań oraz duże zaangażowanie wolontariuszy                         w ich realizację. 
Założony w Programie cel główny – rozwijanie partnerstwa i wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa, został prawidłowo zrealizowany                               i osiągnięty, przez co w istotny sposób wpłynął na rozwój województwa śląskiego. 

