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WSTĘP

Sektor pozarządowy to kluczowy partner Samorządu Województwa w działaniach na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego oraz budowania spójności i kapitału społecznego regionu. Organizacje działając
w środowisku lokalnym doskonale znają potrzeby mieszkańców i ich otoczenia, pobudzają aktywność obywatelską,
uczą dialogu społecznego, są łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a administracją. Tym samym kreują pozytywne
zmiany w otoczeniu w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym. Zadaniem Samorządu Województwa jest
wyznaczanie kierunków rozwoju, w tym rozwoju społecznego regionu, tak aby odbywało się ono przy jak
największym udziale zainteresowanych stron. Kierunki działań wyznacza Strategia Rozwoju Województwa
Zachodniopomorskiego do roku 2030, która wśród czterech celów strategicznych jako pierwszy z nich wskazuje cel
pn. Otwarta społeczność. Świadomi mieszkańcy i zaangażowane społeczności – otwarte i przygotowane na
wyzwania przyszłości. Niniejszy dokument, jakim jest Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 określa całokształt współpracy wyznaczając m.in. jej cele, zasady,
przedmiot, formy współpracy, czy sposób realizacji Programu.
Branżowy portal ngo.pl podaje, iż w województwie zachodniopomorskim jest 7138 działających organizacji
pozarządowych1 (w tym m.in. stowarzyszenia, fundacje, federacje, związki sportowe, organizacje powstałe na mocy
umowy państwo - kościół, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne / spółki non-profit). Baza ta jest na
bieżąco aktualizowana, nie zawiera jednak danych o podmiotach nieposiadających numeru Regon, które częściowo
występują w innych zestawieniach, np. wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe, stowarzyszenia zwykłe,
ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. W przypadku tych ostatnich, z rejestru zamieszczonego na
stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że w naszym województwie jest 382 takich
podmiotów. Dużą aktywność zachodniopomorskich społeczników potwierdzają wyniki ostatniego dostępnego
badania organizacji przeprowadzone przez Stowarzyszenia Klon/Jawor pt. Sektor pozarządowy w 2018. Ile jest
w Polsce organizacji? Wynika z niego, iż w naszym regionie w 2018 roku działało średnio 37 stowarzyszeń i fundacji
na 10 tysięcy mieszkańców, co sprawiło, iż nasze województwo znalazło się z wynikiem bardzo dobrym w czołówce
najaktywniejszych województw.
Przytaczając dane o sektorze pozarządowym i planując działania na 2021 rok warto również wspomnieć,
że niemalże od początku 2020 roku organizacje znalazły się w specyficznej, bo związanej z pandemią koronawirusa
sytuacji. Jak pokazują dane ogólnopolskiego badania ,,Organizacje pozarządowe wobec pandemii 2020”
w momencie przeprowadzania badania (kwiecień 2020 r.) 39% organizacji prowadziło działania na
dotychczasowym poziomie, a 49% podejmowało lub planowało podjąć nowe działania w reakcji na pandemię. Jest
to wysoki wskaźnik. Także zachodniopomorskie organizacje nie pozostały bezczynne wobec nowej sytuacji –
podjęły szereg działań wspierających walkę w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Niektóre z tych działań nie mogłyby się odbyć bez współpracy z Samorządem Województwa
Zachodniopomorskiego, który w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego wdrożył między innymi
rozwiązania dedykowane organizacjom pozarządowym, np. wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych,
wolontariuszy, harcerzy czy też specjalny nabór wniosków w ramach Programu Społecznik na Ratunek.
Pogląd na współpracę z organizacjami przyniósł również Raport z badania metodą Lokalnego Indeksu Jakości
Współpracy. Współpraca Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych w roku 2019.
Narzędzie, jakim jest Lokalny Indeks Jakości Współpracy pozwala zauważyć szerokie spektrum tej współpracy przez
pryzmat trzech płaszczyzn: I - Współpraca JST i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk
publicznych, II - Współpraca samorządu z organizacjami w zakresie realizacji zadań publicznych (formy finansowe,
niefinansowe i partnerstwa projektowe), III – infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej
aktywności. Przygotowanie raportu poprzedziła analiza ogólnodostępnych danych i przeprowadzenie badania
ankietowanego przy udziale zainteresowanych stron: organizacji pozarządowych, zespołów doradczych
i konsultacyjnych Marszałka, Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, radnych województwa, wydziałów
Urzędu Marszałkowskiego. Następnie przeprowadzono spotkanie konsultacyjne i wypracowano rekomendacje dla
Samorządu Województwa. Sumaryczna ocena współpracy Samorządu Województwa i organizacji pozarządowych
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w roku 2019 wyniosła 3,32 pkt (w 5-cio punktowej skali), co oznacza wynik lepszy (było 3,22 pkt) od tego, który
wykazał Raport Współpraca Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych w 2017
roku. Biorąc pod uwagę specyfikę współpracy na poziomie regionalnym, jest to wynik zdecydowanie pozytywny
i zadowalający, ale także mobilizujący do dalszego rozszerzania współpracy.
Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, aktywność władz samorządowych w sferze aktywizacji
społecznej mieszkańców jest lepiej oceniana, niż sam poziom aktywności obywatelskiej mieszkańców (4,44 pkt
wobec 4,12 pkt). W przypadku oceny działań Samorządu na rzecz aktywizacji mieszkańców i organizacji
pozarządowych najwyżej oceniony został obszar zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom (4,38 pkt),
a najsłabiej – włączanie organizacji w diagnozowanie problemów i potrzeb (4,09 pkt). Z kolei analizując działania
podejmowane przez same organizacje pozarządowe, najwyższą ocenę w opinii badanych uzyskały dwa obszary:
współpraca z Samorządem Województwa podczas realizacji przez nie zadań publicznych oraz diagnozowanie przez
nie problemów i potrzeb odbiorców swoich działań (oba po 4,16 pkt). Z kolei najniższą ocenę odnotowano
w obszarze: zaangażowanie w tworzenie nowego prawa, programów i strategii (3,57 pkt).
Analiza współpracy sektorowej - zwłaszcza w przypadku sektora pozarządowego - powinna się odbywać
wielopłaszczyznowo, niemniej biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych przeznaczonych na współpracę
z organizacjami pozarządowymi w latach 2012 - 2019 można zauważyć jej sukcesywny wzrost. Wartość współpracy
finansowej w 2019 wyniosła 15 429 813,96 zł, czyli o 18,73% więcej niż w roku 2018. Dodatkowo na współpracę
merytoryczną oraz wspólną organizację przedsięwzięć przeznaczono kwotę 926 135,98 zł.
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest otwarty na współpracę z organizacjami
pozarządowymi i niezmiennie dąży do rozwijania jej zarówno w zakresie finansowym, jak i pozafinansowym.
Jednocześnie wyraża wolę współpracy opartej na partnerstwie, wymianie doświadczeń i dążeniu do realizacji
inicjatyw służących mieszkańcom Pomorza Zachodniego, odpowiadających na ich potrzeby. Zwracając uwagę na
trwający kryzys ekologiczny, rok 2021 został ogłoszony Rokiem Ekologicznym na Pomorzu Zachodnim. Dlatego też
m.in. w oparciu o niniejszy dokument działania o charakterze ekologicznym prowadzone będę również we
współpracy z III sektorem.
Organizacje pozarządowe to partner Samorządu w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego
i wzmacniania kapitału społecznego Regionu, co wyraża się w przyjęciu Programu współpracy Województwa
Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. W świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji
Samorząd Województwa zapewnia otwartość i wsparcie wobec organizacji pozarządowych Pomorza Zachodniego.
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§1
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) Programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2021;
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057);
3) organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) Województwie - należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;
5) województwie - należy przez to rozumieć województwo zachodniopomorskie;
6) Sejmiku - należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego;
7) Zarządzie Województwa - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego;
8) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;
9) ZRDPP - należy przez to rozumieć Zachodniopomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego;
10) komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć Wydziały i Biura Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego;
11) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;
12) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.);
13) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania własne samorządu województwa, tożsame
z zadaniami określonymi w art. 4 ustawy;
14) Generatorze – należy przez to rozumieć system służący do przygotowania i składania ofert oraz sprawozdań
związanych z realizacją zadań publicznych.
§2
Cele współpracy
1. Celem głównym współpracy Województwa z organizacjami jest budowanie tożsamości i spójności regionu
poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz tworzenie
zintegrowanych i obywatelsko świadomych wspólnot na poziomie lokalnym i regionalnym.
2. Cele szczegółowe współpracy, znajdujące odzwierciedlenie w planowanych do realizacji w 2021 priorytetowych
zadaniach to:
1) wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w regionie poprzez tworzenie sprzyjających warunków
dla powstawania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców Pomorza
Zachodniego, umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę regionalną i lokalną oraz jej tradycję, promocję postaw obywatelskich
i prospołecznych, w tym promocja wolontariatu i wsparcie działalności regionalnych ośrodków i centrów
działających na rzecz organizacji;
2) realizacja programów służących rozwojowi województwa i poprawie jakości życia jego mieszkańców
poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, w szczególności:
a) promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, promocję zdrowia i edukacji zdrowotnej,
a) zwiększanie aktywności kulturalnej,
b) działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego województwa,
c) poprawę infrastruktury turystycznej województwa,
d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
e) działania w zakresie edukacji, nauki, oświaty i wychowania,
f) prowadzenie i promowanie działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
g) poprawę bezpieczeństwa publicznego w województwie,
h) rozwój działań podejmowanych w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji
w różnych obszarach życia, wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na
terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
i) rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie,
j) reintegrację rodzin, ochronę macierzyństwa, wielodzietności oraz dzieci zagrożonych sieroctwem
a także wspieranie rodzin z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych;
3) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie i realizację polityk
publicznych w Województwie;
4) wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w województwie m.in. poprzez wzrost udziału
przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców w konsultacjach społecznych;
5) zwiększenie aktywności i skuteczności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu
środków finansowych ze źródeł innych niż budżet Województwa, w tym środków pochodzących
z prowadzonej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej oraz środków z funduszy zewnętrznych;
6) wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w realizacji zadań publicznych i propagowanie tych rozwiązań.
3. Powyższe cele szczegółowe współpracy wpisują się w cele zawarte w Strategii Rozwoju Województwa
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Zachodniopomorskiego i są realizowane we współpracy z sektorem pozarządowym i mieszkańcami
województwa.
§3
Zasady współpracy
1. Współpraca Województwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego opiera się na zasadach:
1) pomocniczości i suwerenności stron: organy Województwa, respektując odrębność i suwerenność
zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania
problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie, współpracują
z organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych
na zasadach i w formie określonej w ustawie;
2) partnerstwa: Województwo traktuje organizacje jako równoprawnych partnerów w definiowaniu
problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych,
przez co oczekuje od organizacji aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających ze współpracy;
3) efektywności: Województwo będzie dokonywało wyboru najbardziej efektywnego sposobu realizacji
zadań publicznych przez organizacje, oczekując od nich sporządzania ofert zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w specyfikacji zadania, rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania
się z obowiązków rozliczenia finansowego i sprawozdawczości;
4) uczciwej konkurencji: Województwo będzie równorzędnie traktowało organizacje przy realizacji zadań
publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie same założenia określające zadanie oraz stosując takie
same kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów;
5) jawności: Województwo będzie dążyło do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z organizacjami
były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur
i kryteriów podejmowania decyzji, jak również w obszarze zamiarów, celów i środków przeznaczonych
na realizację zadań publicznych;
6) legalności: wszelkie działania organów Województwa oraz organizacji odbywają się w granicach
i na podstawie przepisów prawa;
7) solidarności: dobro wspólne stanowi wartość nadrzędną nad partykularnymi interesami partnerów.

1.
2.

§4
Przedmiot współpracy
Przedmiotem współpracy Województwa z organizacjami są zadania własne województwa:
1) tożsame z zadaniami określonymi w art. 4 ustawy,
2) wskazane w aktualnej w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.
Priorytety oraz zadania realizowane w formie współpracy finansowej i pozafinansowej w poszczególnych
obszarach przedstawione zostały w § 5 i 6 Programu.

§5
Formy współpracy
1. Pozafinansowe formy współpracy Województwa z organizacjami:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu ich skutecznej
realizacji;
2) konsultowanie z ZRDPP lub organizacjami czy wspólnymi zespołami o charakterze opiniodawczym
i doradczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, odpowiednio do zakresu ich działania,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących podstawowej działalności statutowej
tych organizacji;
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym;
4) angażowanie organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć;
5) realizacja wspólnych przedsięwzięć;
6) udzielanie przez Marszałka Województwa honorowego patronatu działaniom lub programom
prowadzonym przez organizacje;
7) udzielanie rekomendacji, w tym w zakresie sposobu realizacji zadań publicznych zleconych
przez Województwo;
8) zawieranie porozumień międzysektorowych dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów;
9) podejmowanie inicjatyw integrujących i podnoszących kompetencje osób zajmujących się współpracą
z organizacjami na terenie województwa;
10) promocja idei wpłat 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie
województwa;
11) organizacja Konkursów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w obszarze współpracy
z organizacjami pozarządowymi, mających na celu m.in. identyfikację i upowszechnienie dobrych praktyk
z zakresu współpracy administracji samorządowej z organizacjami oraz najlepszych inicjatyw
pozarządowych;
12) zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.) oraz porozumień lub umów o partnerstwie
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określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818);
13) prowadzenie badań dotyczących jakości współpracy miedzy organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego a Województwem.
Finansowe formy współpracy Województwa z organizacjami to:
1) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
2) wsparcie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest otwarty konkurs ofert.
Dopuszczalne jest stosowanie innych trybów w przypadkach wskazanych przez ustawę.
Dopuszczalne jest zlecanie zadań na podstawie przepisów innych niż ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w tym:
1) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282, z późn.
zm.);
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz. U. 2020 r., poz. 350, z późn. zm.);
4) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365, z późn.zm.);
5) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn.zm.) - uchwała
Sejmiku Nr XLII/489/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z
budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na cele publiczne związane z realizacją zadań należących
do właściwości Województwa, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Dopuszczalne jest dofinansowanie wkładu własnego organizacji, polegające na wsparciu ze środków budżetu
Województwa wkładu organizacji przy realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych i innych, gdzie
taki wkład jest wymagany
Dopuszczalną formą współpracy z organizacjami jest zlecanie zadań w trybie wieloletnim.
Wykaz ofert składanych przez organizacje w otwartych konkursach ofert, wyniki postępowania konkursowego
oraz wysokość środków pozostałych do wykorzystania podawane są do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu.
§6
Priorytetowe zadania oraz wysokość środków planowanych na realizację Programu
Wysokość środków przeznaczona na realizację Programu zostanie określona w budżecie Województwa
Zachodniopomorskiego na 2021 rok.
Preferowane są zadania o jak najszerszym zasięgu wojewódzkim, które mają znaczenie lub dotyczą projektów
systemowych, w tym programów ogólnopolskich z tradycjami oraz przedsięwzięć o dużym znaczeniu,
promującym województwo.
Preferowane są zadania zmierzające do standaryzacji w realizacji zadań publicznych w celu osiągnięcia
optymalnej efektywności wykorzystania środków publicznych.
Planowane priorytety oraz środki na realizację Programu określa załącznik do Programu.

§7
Okres realizacji Programu
„Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021"
obowiązuje od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§8
Sposób realizacji Programu
1.

Realizatorami Programu są:
1) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie uchwalenia Programu oraz przyjęcia
sprawozdania z realizacji Programu;
2) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami,
przy pomocy:
a) komórek organizacyjnych Urzędu,
b) wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
3) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku
publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom Województwa;
4) Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego m.in. w zakresie:
a) wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, w tym w zakresie programów
współpracy z organizacjami,
b) zwiększania znaczenia organizacji w procesach planowania i wdrażania polityk publicznych,
c) dbania o dobro wspólne i rozwój sektora pozarządowego w województwie zachodniopomorskim,
d) tworzenia oraz monitoringu zasad i form współpracy administracji publicznej z organizacjami.
2. Bieżąca współpraca polega w szczególności na:
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3.
4.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

1) przygotowaniu i prowadzeniu otwartych konkursów ofert;
2) przygotowaniu umów na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo;
3) kontroli realizacji zleconych zadań publicznych;
4) analizie sprawozdań i ocenie realizacji zleconych zadań publicznych;
5) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy Województwa z organizacjami;
6) realizacji form wymienionych w § 5 Programu;
7) osiąganiu celów określonych w § 2 Programu.
W Urzędzie obowiązuje elektroniczny system składania ofert i sprawozdań przez generator.
Realizację Programu ze strony Zarządu Województwa koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych
w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ.
§9
Sposób oceny realizacji Programu
Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert, w tym liczba i rodzaj zadań na realizację zadań
publicznych;
2) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji w ramach otwartych konkursów ofert;
3) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert;
4) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych
przekazanych organizacjom przez Województwo;
5) liczby umów wieloletnich zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków
finansowych przekazanych organizacjom przez Województwo;
6) wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu Województwa na realizację zadań publicznych
przez organizacje;
7) liczby przedsięwzięć, którym udzielono patronatu Marszałka Województwa;
8) liczby skonsultowanych z ZRDPP lub organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących podstawowej działalności statutowej tych organizacji;
9) liczby wspólnych zespołów o charakterze opiniodawczym i doradczym;
10) liczby przedsięwzięć dofinansowanych w ramach regrantingu.
Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie komórki
organizacyjne Urzędu oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych przedstawionych przez komórki organizacyjne Urzędu
oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne sporządza Biuro ds. organizacji pozarządowych
w Wydziale Współpracy Społecznej UMWZ.
Zarząd Województwa, nie później niż do dnia 31 maja roku następującego po roku obowiązywania Programu,
przedłoży Sejmikowi Województwa sprawozdanie z jego realizacji.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu.
§ 10
Sposób tworzenia Programu i przebieg konsultacji
Prace nad przygotowaniem Programu zostały przeprowadzone przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu
oraz Zespół ds. Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi
powołany Zarządzeniem Nr 86/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
7 września 2016 roku - ze zmianami dotyczącymi składu członków powołanego Zespołu, które wprowadzone
zostały: Zarządzeniem Nr 105/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku;
Zarządzeniem Nr 27/17 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca 2017 roku;
Zarządzeniem Nr 51/17 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 czerwca 2017 roku;
Zarządzeniem Nr 80/18 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku;
Zarządzeniem Nr 13/19 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2019 roku;
Zarządzeniem Nr 73/19 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 lipca 2019 roku, ze
zmianami dotyczącymi składu członków powołanego Zespołu, które wprowadzone zostały Zarządzeniem
Nr 104/19 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2019 roku.
Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań:
1) organizacja prac Zespołu ds. Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami
pozarządowymi;
2) przygotowanie przez komórki organizacyjne Urzędu informacji na temat planowanych do realizacji
priorytetów zadań publicznych i wskazanie wstępnie planowanych okresów ogłaszania otwartych
konkursów ofert;
3) skierowanie projektu Programu do konsultacji z ZRDPP zgodnie z „Regulaminem konsultacji z Wojewódzką
Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" przyjętym uchwałą
Nr XXVIII/433/17 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVL/532/10 Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego
sposobu konsultowania z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami
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3.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji;
4) przedstawianie przy współpracy z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego w ramach
konsultacji założeń projektu Programu z przedstawicielami organizacji oraz przedstawicielami komórek
organizacyjnych Urzędu, mających na celu zebranie uwag i propozycji do Programu;
5) przygotowanie przez komórki organizacyjne Urzędu i weryfikacja przez Wydział Finansów i Budżetu
informacji na temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
publicznych przez organizacje oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych;
6) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem pozytywnej opinii ZRDPP oraz weryfikacji przez
komórki organizacyjne Urzędu informacji na temat wysokości planowanych środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje oraz priorytetów w realizacji zadań
publicznych;
7) przedłożenie za pośrednictwem Zarządu Województwa projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu
pod obrady Sejmiku Województwa,
8) przedłożenie informacji o Programie na posiedzenia merytorycznych Komisji Sejmiku Województwa.
Po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Programu zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.wzp.pl oraz na stronie internetowej Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu www.wws.wzp.pl.
§ 11
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert na podstawie ustawy
Komisja konkursowa jest organem opiniodawczym dla Zarządu Województwa w zakresie zlecenia zadań
własnych tożsamych z zadaniami sfery pożytku publicznego.
Komisja konkursowa powoływana jest przez Zarząd Województwa w drodze uchwały.
Komisja konkursowa składa się z:
1) pracowników Urzędu, w składzie co najmniej trzyosobowym;
2) przedstawicieli organizacji, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie, w składzie co najmniej
dwuosobowym.
Ocena formalna ofert dokonywana jest w składzie co najmniej 2-osobowym, a ocenę merytoryczną dokonuje
komisja w składzie co najmniej 3-osobowym.
Przedstawiciele, o których mowa w ust. 3, pkt.2) powoływani są każdorazowo w ramach naboru ogłaszanego
przy otwartym konkursie ofert.
Do składu Komisji konkursowej mogą być powoływane również osoby posiadające specjalistyczną wiedzę
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
Podmioty zgłaszające przedstawicieli do składu Komisji konkursowej informowane są na piśmie o decyzji
podjętej przez Zarząd w sprawie składu Komisji konkursowej.
Oferty składane na konkurs podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
Obsługę Komisji konkursowej zapewnia właściwa dla danego konkursu komórka organizacyjna,
która w szczególności odpowiedzialna jest za:
1) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem konkursowym,
2) dokonanie oceny formalnej ofert,
3) wezwanie oferentów do uzupełnień ofert,
4) sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania konkursowego.
Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej ofert.
Komisja konkursowa może procedować w niepełnym składzie.
Ocena merytoryczna dokonywana jest indywidualnie przez każdego z członków Komisji konkursowej
uprawnionego do opiniowania ofert na podstawie kryteriów wskazanych w ogłoszeniu poprzez przyznanie
punktacji, która podlega sumowaniu.
Po dokonaniu oceny ofert Komisja konkursowa sporządza listę rankingową ofert z wyszczególnieniem ilości
uzyskanych punktów.
Z przebiegu postępowania konkursowego, w tym prac Komisji konkursowej, sporządzany jest protokół,
który podpisują osoby uczestniczące w postępowaniu konkursowym oraz pracownik ds. dotacji.
Wyniki prac Komisji konkursowej przedkładane są Zarządowi.
Komisja konkursowa rekomenduje Zarządowi Województwa oferty, które spełniły wymagania formalne
oraz merytoryczne wskazane w ogłoszeniu oraz uzyskały największą ilość punktów w ocenie merytorycznej.
Ilość rekomendowanych ofert uzależniona jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadań w przedmiotowym konkursie.
Wykaz ofert składanych przez organizacje w otwartych konkursach ofert oraz wyniki postępowania
konkursowego podawane są do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Za udział w posiedzeniu Komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów
podróży.
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§12
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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Załącznik do Programu współpracy
Województwa Zachodniopomorskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
Planowane do realizacji priorytety współpracy
Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Lp.

1.
2a.

2b.

2 c.

3.

Komórka/jednostka
organizacyjna

Gabinet Marszałka
Biuro Promocji
Wydział
Współpracy
Społecznej Biuro ds.
przeciwdziałania
uzależnieniom
i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Wydział
Współpracy
Społecznej Biuro ds. organizacji
pozarządowych

Wydział
Współpracy
Społecznej Wieloosobowe
stanowisko ds.
integracji społecznej
mniejszości
narodowych
i etnicznych
Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej

Planowane do realizacji priorytety

Promocja województwa
zachodniopomorskiego poprzez sport.
Przeciwdziałanie uzależnieniom.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Profilaktyka i promocja zdrowia
psychicznego.
Zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie
AIDS.
Wspieranie działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w tym
wzmocnienie mechanizmów wsparcia i
promocji wolontariatu oraz wspieranie
działalności regionalnych ośrodków i
centrów działających na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Dofinansowanie wkładu własnego
do projektów finansowanych z funduszy
zewnętrznych, tj. spoza budżetu
województwa.
Rozwój aktywności społecznej i wspieranie
inicjatyw obywatelskich (regranting) –
Program Społecznik na lata 2019-2021.
Działania podejmowane w zakresie
równego traktowania, w tym
przeciwdziałania dyskryminacji w różnych
obszarach życia.
Animator życia społecznego na obszarach
wiejskich – OSP (granty strażackie).
Wsparcie mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego.

1.

2.

Pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans
dla tych rodzin i osób.
Wspieranie rodziny i systemu pieczy
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Planowany
termin
ogłoszenia
otwartego
konkursu
ofert
w 2021 roku

Planowane środki
finansowe
w trybie
otwartego
konkursu ofert

w trybie
małego
grantu

I/II 2021

500.000,00 zł

-

I kwartał
2021
I kwartał
2021
I kwartał
2021
I kwartał
2021
XII 2020 /
I 2021

350. 000,00 zł

-

100.000,00 zł

-

30.000,00 zł

-

30.000,00 zł

-

120.000,00 zł

-

I kwartał
2021

100.000,00 zł

umowa
wieloletnia
do
31.12.2021
XII 2020

3.500.000,00 zł

-

30.000,00 zł

-

I kwartał
2021
I/II 2021

570.000,00 zł

-

170.000,00 zł

20.000 zł

I i II
kwartał
2021

1.186.000,00 zł

100.000
zł

zastępczej.
Działalność na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
4. Działalność na rzecz cudzoziemców.
5. Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych.
6. Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym.
7. Upowszechnianie i ochrona wolności
i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji.
8. Działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania
i ochrony praw dziecka.
9. Działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych.
Wspieranie realizacji zadań publicznych
Województwa Zachodniopomorskiego
z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych
i budowy społeczeństwa obywatelskiego
wśród dzieci i młodzieży, a także osób
niepełnosprawnych.
Wspieranie zadań publicznych
Województwa Zachodniopomorskiego
w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej.
Podniesienie świadomości ekologicznej
społeczeństwa w zakresie ochrony
środowiska.
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
3.

4a.

Wydział Edukacji
i Sportu Biuro ds. Edukacji

4b.

Wydział Edukacji
i Sportu Biuro ds. Sportu

5.

Wydział Ochrony
Środowiska

6.

Wydział Kultury,
Nauki
i Dziedzictwa
Narodowego
Wydział
Bezpieczeństwa
i Ochrony
Informacji
Niejawnych

7.

8.

9.

Wydział
Współpracy
Terytorialnej
i Turystyki
Biuro ds. Nadzoru
Właścicielskiego
Wydział Rolnictwa
i Rybactwa

Zadania z zakresu ratownictwa wodnego
i górskiego.
Zadania realizowane przez jednostki
ochotniczej straży pożarnej.
Zadania z zakresu bezpieczeństwa
publicznego i edukacji obronnej.
Zadania z zakresu bezpieczeństwa
publicznego i edukacji obronnej.
Wspomaganie rozwoju gospodarczego
i rozwoju przedsiębiorczości
w Województwie Zachodniopomorskim.

Ekologia i ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

XI - XII
2020

100.000,00 zł

-

XI - XII
2020

3.095.000,00 zł

-

I kwartał
2021

100.000,00 zł

-

XII 2020 /
I 2021

500.000,00 zł

130.000
zł

I 2021

210.000,00 zł

-

I 2021
-

45.000 zł

100.000,00 zł
-

20.000 zł

I kwartał
2021

90.000,00 zł

-

V 2021

300.000,00 zł

-

Suma planowanych środków

11

-

11.181.000,00 zł

315.000
,00 zł

