Konkurs ofert dla NGOs rozstrzygnięty
Pierwszy Warmiński Triathlon Turystyczny, stypendia dla młodzieży, Festiwal Chórów w
Barczewie, czy Ptasie Pogotowie w Bukwałdzie
&#8211; to tylko kilka z 15 przedsięwzięć, które
uzyskały wsparcie finansowe z budżetu powiatu w
Otwartym Konkursie Ofert 2012. W rozwinięciu
artykułu przedstawiamy wyniki konkursu&#8230;

Otwarty Konkurs Ofert 2012, który w lutym ogłosił Zarząd Powiatu cieszył się dużym zainteresowaniem
organizacji pozarządowych.
- Ostatecznie do konkursu wpłynęło 30 ofert &#8211; mówi Sławomir Lech, pełnomocnik starosty
olsztyńskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. &#8211; Trzeba przyznać, że oferty były
ciekawe i zostały przygotowane w profesjonalny sposób. NGOs-y poważnie podeszły do tematu. Po raz
pierwszy w historii obyło się bez uchybień formalnych i wezwań do poprawek.
Komisja konkursowa oceniła oferty, a ostatecznego rozstrzygnięcia dokonał Zarząd Powiatu w Olsztynie.
- Wsparcie finansowe z budżetu powiatu uzyska 15 przedsięwzięć na łączną kwotę prawie 160 tys. zł
&#8211; informuje starosta Mirosław Pampuch. &#8211; Dofinansowanie otrzymają m.in. zadania z
zakresu sportu, edukacji, kultury, pomocy społecznej, czy ekologii i ochrony zwierząt. Niektóre z nich są już
dobrze znane w powiecie i mają wyrobioną markę, jak chociażby Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, Festyn Archeologiczny w Gadach, czy Festiwal Teatrów
Amatorskich „Pod Brzozą" w Bartągu.
Na największe wsparcie z powiatowego budżetu mogą liczyć młodzi stypendyści Fundacji „Fundusz Ziemi
Olsztyńskiej" (kwota łączna na stypendia to 48,4 tys. zł). Z kolei kwota 47 tys. zł będzie przeznaczona na
wsparcie żywnościowe mieszkańców powiatu. W konkursie aprobatę Zarządu Powiatu uzyskały aż trzy
zadania zaproponowane przez Ochotniczą Straż Pożarną z Barczewa (I Warmiński Triathlon Warmiński, III
Pokazy Ratownicze Barczewo 2012 i III Warmiński Integracyjny Spływ Kajakowy).
- To rewelacyjna wiadomość, jestem w lekkim szoku &#8211; tak na pozytywne wieści zareagował Adam
Dowgiałło, wiceprezes OSP Barczewo. &#8211; Szczególnie zapraszamy wszystkich aktywnych
mieszkańców powiatu i turystów na pierwszy Warmiński Triathlon Turystyczny. Takiej imprezy na rower,
kajak i wędrówkę pieszą jeszcze w powiecie nie było.
Poniżej prezentujemy pełne wyniki konkursu ofert
1. Impreza lub cykl imprez sportowo &#8211; rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na
celu podnoszenie aktywności ruchowej:
- Biskupiecka Federacja Sportu, ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, nazwa zadania: Sportowy Powiat
Olsztyński; kwota dotacji 7 200,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie, ul. Olsztyńska 5, 11-010 Barczewo; nazwa zadania: I Warmiński
Triatlon Turystyczny, kwota dotacji: 1 800,00 zł
2. Impreza lub cykl imprez mająca na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu
Powiatu Olsztyńskiego: Stowarzyszenie „Teatr Prawie Dorosły", Bartąg 18, 10-687 Olsztyn; nazwa zadania:
VII Festiwal Teatrów Amatorskich „Pod Brzozą" w Bartągu; kwota dotacji: 3 000,00 zł.

3. Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu
Olsztyńskiego: Stowarzyszenie „Nasze Gady", Gady 14a, 11-001 Dywity; nazwa zadania: Festyn
Archeologiczny Piąty; kwota dotacji: 2 400,00 zł.
4. Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i
prezentację dorobku grup chóralnych: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, ul. Mickiewicza 40, 11-010
Barczewo; nazwa zadania: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie; kwota dotacji: 8000,00 zł
5. Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin
zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego:
Bank Żywności w Olsztynie, ul. Artyleryjska 17, 10-165 Olsztyn; nazwa zadania: Wsparcie żywnościowe
mieszkańców powiatu olsztyńskiego; kwota dotacji: 47 000,00 zł.
6. Impreza mająca na celu promocję działalności NGO z terenu powiatu olsztyńskiego oraz utrzymanie i
rozwój współpracy pomiędzy Powiatem Olsztyńskim a organizacjami pozarządowymi.: Związek
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie", ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn; nazwa zadania: W kierunku
profesjonalizacji; kwota dotacji: 3 000,00 zł.
7. Wspieranie popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony
ludności: Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie, ul. Olsztyńska 5, 11-010 Barczewo; nazwa zadania: III
Pokazy Ratownicze Barczewo 2012; kwota dotacji: 2 000,00 zł
8. Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii &#8211; aktywna
turystyka: Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie, ul. Olsztyńska 5, 11-010 Barczewo; nazwa zadania: III
Warmiński Integracyjny Spływ Kajakowy; kwota dotacji: 3 000,00 zł.
9. Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom
pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej: Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej", Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn; nazwa
zadania: Fundusz Stypendialny; kwota dotacji: 48 400,00 zł.
10. Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu propagowanie edukacji
kulturalnej wśród dzieci i młodzieży: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum Publicznego w Dobrym
Mieście, ul. Garnizonowa 20, 11-040 Dobre Miasto; nazwa zadania: Powiatowy Konkurs Recytatorski im.
Krystyny Spikert, kwota dotacji: 2 000,00 zł
11. Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości: Związek
Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie, ul. Wyzwolenia 2/8, 10-106 Olsztyn; nazwa zadania: VIII
Spotkania z folklorem ukraińskim; kwota dotacji: 3 000,00 zł
12. Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych:
- Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełno-SPRAWNYCH, ul. Kajki 20, 11-320 Jeziorany; nazwa zadania: Dzień
godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną; kwota dotacji: 4 500,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście, ul.
Garnizonowa 20, 11-040 Dobre Miasto, nazwa zadania: My też możemy być mistrzami 2012, kwota dotacji:
1 800,00 zł
13. Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu olsztyńskiego: Fundacja ALBATROS,
Bukwałd 45a, 11-001 Dywity; nazwa zadania: Ptasie pogotowie; kwota dotacji: 20 000,00 zł.

Drukuj

