HARMONOGRAM otwartych konkursów ofert organizowanych w 2022 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego w
ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

nazwa departamentu

temat konkursu

termin ogłoszenia
konkursu

kwota przeznaczona na
konkurs /zł/

Departament Turystyki
(TS)

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie krajoznawstwa i
turystyki z zakresu projektów, które zwyciężyły w III edycji
Marszałkowskiego Budzetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego pod nazwą: "Szlaki kajakowe
na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi".

I kwartał

205 150,00

Departament Turystyki
(TS)

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie krajoznawstwa i
turystyki z zakresu projektów, które zwyciężyły w III edycji
Marszałkowskiego Budzetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego pod nazwą: "Rowerowa
Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w
każdej gminie Subregionu Zachodniego".

I kwartał

120 000,00

Departament Turystyki
(TS)

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie krajoznawstwa i
turystyki z zakresu projektów, które zwyciężyły w III edycji
Marszałkowskiego Budzetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego pod nazwą: "Drama, kajaki i
śpiew - spotkajmy się nad rzeką"

I kwartał

153 000,00

Departament Turystyki
(TS)

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie krajoznawstwa i
turystyki z zakresu projektów, które zwyciężyły w III edycji
Marszałkowskiego Budzetu Obywatelskiego
Województwa Śląskiego pod nazwą: "Miłość Blanki i
Guida - wielkie widowisko światłem malowane na
fasadzie Pałacu Kawalera w Świerklańcu"

I kwartał

183 000,00

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego
Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej z
zakresu realizacji projektów, które zwyciężyły w głosowaniu
mieszkańców w III edycji Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego, które będą
realizowane od dnia podpisania umowy do 20.12.2022 r.: 1.
Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki.
2. Czas na wakacyjną przygodę.
3."Wracamy do formy"- festyn rekreacyjno- sportowy
oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami
piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z
Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa.
4.”Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla
dzieci".
5.
Życie
na
sportowo
- życie na zdrowo: program
Departament Sportu (SP)
umożliwiający powszechną dostępność usług w
zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie,
upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby
walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne).
6. W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia karate dla
dzieci.
7. Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego
Sarmatki cheerleraders. Turniej tańca.
8. Życie na sportowo - życie na zdrowo: program
umożliwiający powszechną dostępność usług w
zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie,
upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby
walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne).
9. Pomyśl o zdrowiu-spływ rzeką Brynicą.

I kwartał

830 040,00

7. Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego
Sarmatki cheerleraders. Turniej tańca.
8. Życie na sportowo - życie na zdrowo: program
umożliwiający powszechną dostępność usług w
zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie,
upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby
walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne).
9. Pomyśl o zdrowiu-spływ rzeką Brynicą.

Departament Edukacji,
Nauki i Współpracy z
Młodzieżą (EN)

Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji III edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa
Śląskiego w roku 2022 na realizację zadania publicznego:
"Plener malarski. Alternatywa dla cyfrowej
rzeczywistości młodzieży".
.

I/II kwartał

45 216,00

