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I. Wstęp  

Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2021 jest dokumentem, który określał cele, zasady, formy, oraz obszary 

wzajemnej współpracy samorządu województwa i organizacji pozarządowych. 

Obowiązek corocznego uchwalenia Programu, po uprzednich konsultacjach  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,  

wynika z art. 5a pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Celem głównym 

Programu jest dążenie do budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego, które 

efektywnie wspomaga zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Województwa.   

Dokument został przygotowany przez Oddział współpracy z samorządami  

i organizacjami w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego we współpracy  

z departamentami merytorycznymi koordynującymi współpracę z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

Prace nad projektem Programu współpracy trwały od 17 sierpnia 2020 roku do 

4 listopada 2020 roku. W tym czasie obradował zespół ds. rozpatrywania uwag w skład 

którego wchodzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, jednostek 

organizacyjnych (Regionalnego Ośrodka Pomoc Społecznej) oraz Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. 

Zgodnie z zasadą partnerstwa projekt Programu został poddany konsultacjom 

społecznym wśród organizacji pozarządowych. Do udziału w konsultacjach, które 

trwały od 14 października do 3 listopada 2020 roku zostały zaproszone organizacje 

pozarządowe działające na terenie Województwa Podkarpackiego. Ogłoszenie  

o konsultacjach zamieszczono na stronach internetowych: www.bip.podkarpackie.pl 

oraz www.podkarpackie.pl. Zainteresowane organizacje mogły przekazać swoje uwagi 

i wnioski za pośrednictwem formularzy, dostarczając je osobiście do siedziby Urzędu, 

za pomocą poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.  

W okresie trwania konsultacji za pośrednictwem formularzy wpłynęły dwie  

uwagi, które zostały uwzględnione.  

 Program współpracy uzyskał pozytywną opinię Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Województwa Podkarpackiego. Rada Uchwałą Nr 1/11/2020 z dnia  

4 listopada 2020 roku pozytywnie zaopiniowała Program. 

Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021 został przyjęty przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego Uchwałą Nr XXIX/501/20 z dnia 30 listopada 2020 roku. 

Uchwałą Nr XXXVII/604/21 z dnia 31 maja 2021 r., Sejmik Województwa 

Podkarpackiego wprowadził zmiany do Programu współpracy Samorządu 

Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.  

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/wspoldzialanie/prog_wsp/prog_wsp_2011
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/wspoldzialanie/prog_wsp/prog_wsp_2011
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Potrzeba dokonania zmian w załączniku nr 1 do Programu współpracy 

Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 w zakresie 

zaproponowanym w przedmiotowej uchwale wynikała z faktu przyjęcia przez Sejmik 

Województwa Podkarpackiego nowych Programów określających zadania 

priorytetowe w obszarze wspierania rodziny oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych tj.: Wojewódzki Program Samorząd dla Rodziny – Wojewódzki 

Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 oraz 

Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych  

i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030. Nowo przyjęte 

Programy Wojewódzkie wprowadziły nowe zadania priorytetowe oraz rozszerzyły 

zakres już istniejących w tym między innymi: promowanie pozytywnego wizerunku 

rodziny poprzez organizację kampanii społecznych, spotkań edukacyjnych, itp., 

podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, popularyzacja  

i wspieranie działań w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji 

dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz wspieranie 

rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością  

w okresie prenatalnym i po urodzeniu. 

Stosownie do zapisów Programu Oddział współpracy z samorządami  

i organizacjami Kancelarii Zarządu przygotowuje sprawozdanie z realizacji Programu, 

które zostaje przedłożone Zarządowi Województwa Podkarpackiego. Zarząd 

Województwa w terminie do 31 maja 2022 przedkłada Sejmikowi Województwa 

Podkarpackiego sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu 

Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 oraz opublikuje 

sprawozdanie w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

II. Sprawozdanie 

 

Roczny program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi zawiera  

w szczególności: 

1. Cel główny i cele szczegółowe programu 

- Celem głównym Programu było dążenie do budowy silnego społeczeństwa 

obywatelskiego, które efektywnie wspomaga zrównoważony rozwój społeczno-

gospodarczy Województwa.   

- Celami szczegółowymi Programu były:  

1) efektywne zarządzanie rozwojem regionu poprzez partnerstwo i współpracę; 

2) zwiększenie udziału podmiotów Programu w kształtowaniu i realizacji polityk 

publicznych służących lepszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych i poprawie 

życia mieszkańców Podkarpacia;  
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3) wspieranie i rozwijanie potencjału ludzkiego, organizacyjnego, wizerunkowego  

i partnerskiego organizacji pozarządowych na Podkarpaciu, służącego lepszej 

realizacji zadań publicznych i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;  

4) wyrównywanie szans i integrację społeczną osób niepełnosprawnych, 

dyskryminowanych i wykluczonych; 

5) wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców Podkarpacia, umacnianie  

w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 

wspólnotę regionalną i lokalną, promocję postaw obywatelskich i prospołecznych 

oraz promocję wolontariatu; 

6) rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego służące zwiększeniu 

wpływu podmiotów Programu na sprawy publiczne w regionie;  

7) rozwój współpracy pomiędzy administracją samorządową a podmiotami 

Programu, służącej efektywnej realizacji polityki rozwoju Województwa; 

8) zwiększanie poziomu integracji między wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi 

Radami Działalności Pożytku Publicznego, Radami Organizacji Pozarządowych  

i ciałami opiniodawczo-doradczymi, działającymi w sferze pożytku publicznego  

i wolontariatu oraz rozwoju regionalnego Województwa; 

9) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności podmiotów Programu w zakresie 

pozyskiwania środków finansowych na działania obywatelskie z różnych źródeł,  

w tym z funduszy europejskich w okresie programowania 2014-2020; 

10) promowanie Województwa jako miejsca sprzyjającego aktywności jego 

mieszkańców; 

11) wspieranie inicjatyw służących rozwojowi edukacji kulturowej i animacji kultury, 

szczególnie poprzez inicjowanie i wspieranie współpracy środowisk animatorów 

kultury i nauczycieli; 

12) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

13) wparcie obszarów wiejskich; 

14)  wsparcie rozwoju i promocji turystyki w województwie; 

15) wspieranie inicjatyw propagujących kulturę naukową poprzez upowszechnianie 

osiągnięć naukowych oraz wspieranie i wykorzystywanie potencjału twórczego 

środowisk naukowych i propagujących naukę. 

2. Priorytetowe zadania publiczne 

Określone zostały najważniejsze zadania publiczne, których realizację Samorząd 

Województwa zlecił organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów 

ofert.  

W Programie na rok 2021 zadania priorytetowe zostały zapisane  

w formie tabelarycznej z jednoczesnym przypisaniem planowanych środków 

finansowych, odniesieniem się do celów szczegółowych, planowanym terminem 

ogłoszenia konkursu oraz sposobu ewaluacji.  
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3. Okres realizacji programu 

Program realizowany był w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku. 

4. Sposób realizacji programu 

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu był: Sejmik Województwa 

Podkarpackiego, Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rada Działalności Pożytku 

Publicznego Województwa Podkarpackiego, podmioty III sektora (organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego). 

Zarząd realizował program przy pomocy: jednostek organizacyjnych Urzędu oraz 

jednostek organizacyjnych Województwa takich jak: 

1. Kancelaria Zarządu: konkurs na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych 

realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych - „wkład 

własny”; 

2. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:  konkurs Mecenat 

kulturalny; 

3. Departament Edukacji, Nauki i Sportu:  

a) konkurs na zadania popularyzujących naukę 

b) konkurs na zadania w zakresie kultury fizycznej 

4. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem: konkurs w ramach 

Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”; 

5. Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej: konkurs na 

zadania w zakresie rozwoju turystyki; 

6. Departament Ochrony Środowiska: zadania w zakresie edukacji ekologicznej 

i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: 

a) konkurs na zadania w zakresie pomocy społecznej 

b) konkurs na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej 

c) konkurs na zadania w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

d) konkurs na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym 

8. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków 

zaplanowanych w budżetach 26 Lokalnych Grup Działania (LGD) 

działających na terenie województwa podkarpackiego. 

 

5. Wysokości środków przekazanych na realizację programu w 2021 r.  

Program finansowany był z budżetu Województwa oraz dostępnych funduszy 

krajowych i europejskich.  
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Województwo na realizację Programu w 2021 roku przeznaczyło środki finansowe  

w kwocie 43 607 056,36 zł. 

Łączna wysokość środków finansowych  przekazanych organizacjom pozarządowym 

na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w 2021 roku wyniosła: 9 172 386,51 zł. 

Lokalne Grupy Działania (LGD) – środki objęte PROW na lata 2014 – 2020  

 

W roku 2021 kwota 34 405 679,73 zł zaplanowana w budżetach 26 Lokalnych Grup 

Działania (LGD) działających na terenie województwa podkarpackiego została 

wydatkowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014 – 2020. Konkursy/nabory były przeprowadzane  przez LGD na podstawie ustawy 

o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności. 

6. Zasady współpracy obowiązujące przy realizacji Programu 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach: 

solidarności – rozumianej w szczególności, jako zasada inspirująca 

gospodarowanie i życie społeczne oraz jako zasada ładu społecznego  

w zakresie gospodarowania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym 

będących rzeczywistym czynnikiem sprawczym dla rozwoju kapitału 

społecznego, dla tworzenia spójności społecznej oraz dla trwałego  

i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego; 

pomocniczości (subsydiarności) – rozumianej w szczególności, jako naturalne 

prawo społeczności lokalnej do samodecydowania oraz samodzielnej realizacji 

zadań uznanych przez nią za istotne; 

suwerenności stron – rozumianej w szczególności, jako niezbywalne prawo 

podmiotów Programu do niezależności względem władzy publicznej 

przejawiającej się samodzielnym i nieskrępowanym prawem określania 

problemów stojących przed społecznością lokalną oraz poszukiwaniem 

optymalnych dla tej społeczności możliwości ich rozwiązania; 

partnerstwa – rozumianej w szczególności, jako fundament współpracy 

równych i niezależnych podmiotów w zakresie definiowania problemów 

społeczności lokalnej oraz poszukiwania najlepszych modeli ich rozwiązania; 

efektywności – rozumianej w szczególności, jako dążenie obu sektorów: 

pozarządowego i administracji samorządowej do maksymalizacji korzyści 
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mieszkanek i mieszkańców z realizowanych wspólnie zadań publicznych oraz 

wymóg rzetelności i jakości wykonania zadań przez podmioty Programu;  

uczciwej konkurencji - umożliwienie konkurencji pomiędzy podmiotami 

Programu, a jednostkami publicznymi, które mogą występować o dotacje na 

równych prawach;  

jawności - zgodnie z którą organy Województwa udostępniają podmiotom 

Programu informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych,  

w których możliwa jest współpraca z tymi podmiotami oraz o kosztach realizacji 

zadań publicznych już prowadzonych przez jednostki podległe lub 

nadzorowane przez organy Województwa wraz z informacją o sposobie 

obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami 

realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby;  

legalności – w myśl której wszelkie działania organów Województwa oraz 

podmiotów Programu odbywają się w granicach i na podstawie przepisów 

prawa; 

zasada in dubio pro libertate – rozumiana w szczególności, jako rozstrzyganie 

wątpliwości w trakcie realizacji programu na korzyść organizacji 

pozarządowych, 

zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz mediacji – 

rozumianej w szczególności, jako dążenia, w przypadkach, których charakter 

na to pozwala, do polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych pomiędzy 

organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz 

możliwości przystąpienia do mediacji z udziałem Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

 

7. Informacje dotyczące otwartych konkursów ofert 

W Programie sprecyzowano również zapisy dotyczące wysokości wkładu własnego  

w zależności od wysokości wnioskowanej dotacji oraz montażu finansowego: 

1) dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie przekracza 10 000 

zł wkład własny (finansowy i niefinansowy) nie był wymagany; 

2) dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji przekracza 10 000 zł 

wkład własny stanowić musi co najmniej 10% wysokości dotacji; 

3) montaż finansowy (określenie źródeł finansowania i ich procentowego udziału  

w całym zadaniu) był dopuszczalny pod warunkiem nie wystąpienia podwójnego 

finansowania. Dotacja Samorządu Województwa Podkarpackiego mogła zostać 

przeznaczona na współfinansowanie większego projektu. 
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8. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.  

W programie na rok 2021 znalazły się zapisy dotyczące ogłaszania przez Zarząd 

Województwa otwartych konkursów ofert. Program stanowił, iż Zarząd po zasięgnięciu 

opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego może przyjąć Ramowy Regulamin 

Otwartych Konkursów Ofert. Ta część programu określa tryb powoływania i zasady 

działania komisji konkursowych, które były powoływane przez Zarząd Województwa  

w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych składanych w otwartych 

konkursach ofert. 

9. Zakres przedmiotowym współpracy 

 Współpraca z podmiotami Programu dotyczyła zadań publicznych o charakterze 

regionalnym, które odnosiły się do:  

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;  

2. działalności charytatywnej;  

3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

4. działalności na rzecz mniejszości narodowych;  

5. ochrony i promocji zdrowia;  

6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wsparcie i aktywizacja osób po 50 roku 

życia;  

8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych 

praw kobiet i mężczyzn;  

9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości;  

10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;  

12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;  

13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;  

15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

16. porządku i bezpieczeństwa publicznego;  

17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;  

18. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;  

19. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;  

20. promocji i organizacji wolontariatu;  

21. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;  

22. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  
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23. rozwoju potencjału podmiotów Programu przez podniesienie jakości III sektora 

ze szczególnym uwzględnieniem pisania i rozliczania projektów, działalności 

wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

podmioty Programu. 

 

10. Sposób oceny realizacji programu  

 

Ocena realizacji Programu współpracy na rok 2021 dokonana została w oparciu  

o zapisane wskaźniki wynikające z § 19 Programu współpracy na rok 2021.  

1. liczbę zadań publicznych realizowanych z udziałem podmiotów Programu; 

2. udział procentowy środków wydatkowanych na realizację zadań publicznych 

realizowanych z udziałem podmiotów Programu; 

3. liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

zgodnie z art. 13 ustawy; 

4. liczbę otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych 

na wniosek podmiotów Programu; 

5. liczbę ofert złożonych przez podmioty Programu do otwartych konkursów ofert 

na realizację zadań publicznych; 

6. liczbę podmiotów Programu, które zwróciły się do Województwa o wsparcie lub 

powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów 

ofert; 

7. liczbę umów podpisanych z podmiotami Programu, które otrzymały 

dofinansowanie z budżetu Województwa oraz dostępnych funduszy krajowych  

i europejskich na realizacje zadań publicznych; 

8. wysokość środków finansowych przyznanych podmiotom Programu na 

realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym z podziałem na tryb 

konkursowy i pozakonkursowy; 

9. wysokość środków finansowych, o które zwróciły się podmioty Programu na 

realizację zadań publicznych w danym budżetowym z podziałem na tryb 

konkursowy i pozakonkursowy; 

10. wysokość wkładu własnego w zadaniach wspartych przez Samorząd 

Województwa;  

11. liczbę ofert odrzuconych ze względów formalnych oraz nieobjętych 

dofinasowaniem z innych przyczyn; 

12. liczbę umów partnerstwa zawartych pomiędzy Samorządem Województwa  

a podmiotami Programu; 

13. liczbę inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych patronatem 

Marszałka Województwa; 

14. liczbę wspólnych zespołów o charakterze opiniodawczym i doradczym zgodnie 

z art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy; 

15. liczbę organizacji, które brały udział w pracach zespołów o charakterze 

opiniodawczym i doradczym; 
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16. liczbę spotkań z podmiotami Programu dotyczących konsultacji projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

podmiotów; 

17. liczbę przedsięwzięć organizowanych przez Urząd, w których uczestniczyli 

przedstawiciele podmiotów Programu; 

18. liczbę warsztatów, szkoleń, konferencji zorganizowanych dla podmiotów 

Programu, mających na celu ich rozwój i profesjonalizację; 

19. liczbę spotkań przedstawicieli Urzędu z podmiotami Programu dotyczących 

współpracy i realizacji Programu. 

 

11. Formy współpracy – realizacja programu  

Współpraca Samorządu z podmiotami Programu miała charakter finansowy  

i niefinansowy. 

Współpraca o charakterze finansowym Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań 

publicznych w formie ich wspierania, oraz powierzania wraz z udzieleniem dotacji na 

ich realizację. Poniżej zaprezentowane zostały informacje dotyczące współpracy 

finansowej Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi  

w zakresie realizacji zadań publicznych, zleconych podmiotom trzeciego sektora przez 

samorząd.  Informacje  zostały przygotowane w oparciu o wskaźniki  z § 19 Programu 

współpracy na rok 2021.  

 

Dane przedstawiają się następująco: 

1. liczba zadań publicznych realizowanych z udziałem podmiotów Programu 

wyniosła: 223 

2. udział procentowy środków wydatkowanych na realizację zadań publicznych 

realizowanych z udziałem podmiotów Programu wyniósł: 92,12 % 

3. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

zgodnie z art. 13 ustawy (zasady ogłaszania otwartych konkursów ofert) 

wyniosła: 22 

4. liczba otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych 

na wniosek podmiotów Programu wyniosła: 0 

5. liczba ofert złożonych przez podmioty Programu do otwartych konkursów ofert 

na realizację zadań publicznych wyniosła: 475 

6. liczba podmiotów Programu, które zwróciły się do Województwa o wsparcie lub 

powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów 

ofert wyniosła: 32 

7. liczba umów podpisanych z podmiotami Programu, które otrzymały 

dofinansowanie z budżetu Województwa oraz dostępnych funduszy krajowych  

i europejskich na realizacje zadań publicznych wyniosła: 232 
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8. wysokość środków finansowych przyznanych podmiotom Programu na 

realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym 2021 z podziałem na 

tryb konkursowy i pozakonkursowy wyniosła: tryb konkursowy – 9 006 886,51 

zł, tryb pozakonkursowy – 165 500,00 zł 

9. wysokość środków finansowych, o które zwróciły się podmioty Programu na 

realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym 2021 z podziałem na 

tryb konkursowy i pozakonkursowy wynosiła: tryb konkursowy – 14 798 699,70  

zł, tryb pozakonkursowy : 271 500,00  zł 

10. wysokość wkładu własnego w zadaniach wspartych przez Samorząd 

Województwa wyniosła: 4 100 790,45 zł 

11. liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych oraz nieobjętych 

dofinasowaniem z innych przyczyn wyniosła: 276 

 

Wydatkowanie środków finansowych z podziałem na poszczególne obszary 

przedstawia się następująco:  

1. Kancelaria Zarządu: konkurs na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych 

realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych -  „wkład 

własny”: 148 833,80 zł 

2. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:  konkurs Mecenat 

kulturalny: 669 000,00 zł 

3. Departament Edukacji, Nauki i Sportu:  

c) konkurs na zadania popularyzujących naukę: 28 975,00 zł  

d) konkurs na zadania w zakresie kultury fizycznej: 351 630,00 zł 

4. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem: konkurs w ramach 

Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”: 3 232 583,28 zł 

5. Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej: konkurs na 

zadania w zakresie rozwoju turystyki: 1 231 682,96 zł 

6. Departament Ochrony Środowiska: zadania w zakresie edukacji ekologicznej 

i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 15 500,00 zł  

7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: 

e) zadania w zakresie pomocy społecznej: tryb konkursowy – 679 004,36 

zł, tryb pozakonkursowy - 62 600,00 zł 

f) zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: 

tryb konkursowy – 98 313,40 zł,  tryb pozakonkursowy – 28 200,00 zł 

g) zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

tryb konkursowy – 2 104 442,00 zł, tryb pozakonkursowy – 30 000,00 

zł 

h) zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym: tryb konkursowy – 462 421,71 zł, tryb 

pozakonkursowy – 29 200,00 zł 
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Łączna wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym 

zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

realizację zadań publicznych w 2021 roku wyniosła: 9 172 386,51 zł. 

Konkurs „NGO Wysokich Lotów” 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 21 czerwca 2016 roku 

Uchwałą Nr 188/3850/16 w sprawie ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa 

Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów” podjął inicjatywę przyznawania corocznej 

Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów” dla 

najlepszych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa 

podkarpackiego.  

Nagroda służy podkreśleniu potencjału regionalnych organizacji 

pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych, nowatorskich inicjatyw 

realizowanych przez podmioty trzeciego sektora w województwie podkarpackim. Ideą 

konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na 

wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez inne podmioty 

pozarządowe na zasadzie „dobrych praktyk”. Konkurs ma ponadto pomóc w tworzeniu 

pozytywnego wizerunku organizacji społecznych, podkreślać ich rolę w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego oraz sprzyjać współpracy samorządu województwa  

z podmiotami trzeciego sektora na zasadach pomocniczości i partnerstwa.  

Organizacje mogą otrzymać nagrodę w 5 kategoriach: 

I. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa,  

II. Kultura i tożsamość narodowa, 

III. Nauka, edukacja, sport i środowisko, 

IV. Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój,  

V. Gospodarka, rynek pracy. 

 

Konkurs ma charakter cykliczny. Zarząd Województwa Podkarpackiego 

Uchwałą Nr 277/5526/21 z dnia 18 maja 2021 roku ogłosił nabór do kolejnej edycji 

konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  -"NGO Wysokich 

Lotów" w 2021 r. 

Nagrodę otrzymało cztery organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie "Radość"  

w Dębicy, Stowarzyszenie Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny, Stowarzyszenie 

Upowszechniania Wiedzy ExploRes w Rzeszowie oraz Fundacja "Tradycyjna 

Zagroda" w Manasterzu. 

Wyróżnienie otrzymało pięć organizacji: Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "Poprowadź mnie przez Świat" w Rudniku nad Sanem, 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku, Stowarzyszenie "Aktywni  

od zaraz" w Rzeszowie, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza  

w Jasionce oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO 

CARPATHIA" w Rzeszowie. 

Nagrodzone organizacje otrzymały pamiątkową statuetkę oraz nagrodę 

finansową w postaci bonu o wartości 5 000,00 zł, a organizacje wyróżnione – statuetkę 
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oraz bon o wartości 1 000,00 zł. Łącznie w 2021 roku na nagrody NGO  

i statuetki wydatkowano 28 990,12 zł. 

 

Współpraca o charakterze niefinansowym Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała przede wszystkim na: 

a. udzielaniu w miarę możliwości przez Samorząd Województwa wsparcia 

pozafinansowego dla podmiotów Programu w postaci: użyczenia sprzętu  

i bezpłatnego udostępniania pomieszczeń/sal Urzędu Marszałkowskiego, od 

czasu pojawienia się sytuacji pandemicznej w województwie udostępnianie 

programu do porozumienia się zdalnie/ wideokonferencji; 

b. obejmowaniu honorowym patronatem Marszałka Województwa 

Podkarpackiego przedsięwzięć realizowanych przez podmioty Programu; 

c. organizowaniu otwartych spotkań dla przedstawicieli podmiotów Programu 

dotyczących otwartych konkursów ofert, z uwagi na sytuację związaną  

ze stanem epidemii organizowane spotkania odbywały się w formie 

hybrydowej; 

d. udzielaniu organizacjom pozarządowym informacji o możliwościach 

uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w formie konsultacji 

bezpośrednich, rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej  

i pisemnej. Sieć Punktów Informacyjnych organizowała konferencje  

i spotkania informacyjne, w których brali udział przedstawiciele organizacji 

pozarządowych; 

e. udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach 

Podkarpackiego Forum Terytorialnego - stanowiącego forum opiniodawczo-

konsultacyjne, służące dyskusji na temat celów, kierunków i efektów polityki 

regionalnej oraz wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy kluczowymi 

podmiotami tej polityki. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych 

uczestniczyli w tworzeniu kluczowych dokumentów strategicznych dla 

województwa  tj. Strategia Rozwoju Województwa w ramach powołanych 

przez Zarząd Województwa Podkarpackiego grup roboczych oraz w trakcie 

konsultacji społecznych. 

f. udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

g. konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej podmiotów Programu. 

Poniżej przedstawione zostały informacje ilościowe dotyczące współpracy  

o charakterze niefinansowym Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
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pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, zleconych podmiotom 

trzeciego sektora przez samorząd.  Informacje  zostały przygotowane w oparciu  

o wskaźniki  z § 19 Programu współpracy na rok 2021.  

Dane przedstawiają się następująco: 

1. liczba umów partnerstwa zawartych pomiędzy Samorządem Województwa  

a podmiotami Programu - 0  

2. liczba inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych honorowym  

patronatem Marszałka Województwa – 78 

3. liczba wspólnych zespołów o charakterze opiniodawczym i doradczym zgodnie 

z art.5 ust. 2 pkt 5 ustawy – 5 

4. liczba organizacji, które brały udział w pracach zespołów o charakterze 

opiniodawczym i doradczym – 8 

5. liczba spotkań z podmiotami Programu dotyczących konsultacji projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach z zakresu działalności statutowej tych 

podmiotów – 0 

6. liczba przedsięwzięć organizowanych przez Urząd, w których uczestniczyli 

przedstawiciele podmiotów Programu – 15 

7. liczba warsztatów, szkoleń, konferencji zorganizowanych dla podmiotów 

Programu, mających na celu ich rozwój i profesjonalizację – 1 

8. liczba spotkań przedstawicieli Urzędu z podmiotami Programu dotyczących 

współpracy i realizacji Programu – 1 

Podkarpackie Forum Obywatelskie jako przykład corocznej inicjatywy  

w całości dedykowanej podmiotom Programu 

Podkarpackie Forum Obywatelskie było wydarzeniem, które stanowiło platformę 

wymiany myśli, doświadczeń oraz planów działania, skierowanym głównie  

do organizacji pozarządowych Województwa Podkarpackiego. Głównym przesłaniem 

Forum była międzynarodowa debata w ramach konferencji „PRZYSZŁOŚĆ EUROPY”.  

Tematyka debaty obejmowała zagadnienia nt. „Organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego budują Zielony Ład - NGO w nowej perspektywie finansowej na 

Podkarpaciu”. Panel został zorganizowany w partnerstwie Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego. Celem spotkania było również promowanie organizacji 

społecznych (NGO) w Europie oraz budowanie silniejszego partnerstwa pomiędzy 

Komisją Europejską, a organizacjami.  Organizacja Forum posłużyła również jako 

motywator do wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządów. Forum 

odbyło się 4 grudnia 2021 r. w formule hybrydowej. 

W ramach wydarzenia zorganizowano również szkolenie tematyczne dedykowane 

organizacjom pozarządowym. Na zakończenie wręczona została Nagroda Marszałka 

Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”, Nagroda – Wolontariusz Roku 

oraz Koordynator Wolontariatu w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności.  
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III. Podsumowanie  

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021  jest dokumentem podsumowującym 

kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Ważnym aspektem tej 

współpracy jest również działalność i współpraca z Wojewódzką Radą Pożytku 

Publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje 

możliwość powołania wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego, szerszego 

konsultowania aktów prawa miejscowego podejmowanych w sferze działalności 

pożytku publicznego, oraz włączania przedstawicieli organizacji pozarządowych do 

komisji konkursowych w procesie zlecania zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym.  

Realizacja Programu w roku 2021 przyczyniła się do nadania większego znaczenia 

inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora organizacji pozarządowych, tworząc 

warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pozwoliła na kontynuację 

współpracy z silnymi, kompetentnymi i sprawnymi organizacjami, z którymi samorząd 

od wielu lat realizuje wspólne zadania w wielu sferach życia społecznego.  

Ze względu na trwający w 2021 roku stan epidemii, liczne inicjatywy i wydarzenia 

zostały zrealizowane w sposób zdalny bądź hybrydowy. Ponadto, dzięki wysokiemu 

poziomowi zaangażowania partnerów, tak po stronie samorządu województwa, jak  

i po stronie sektora pozarządowego w kolejnym roku współpracy (2021) udało się 

wspierać i realizować inicjatywy obywatelskie tworząc warunki dla rozwoju instytucji 

społecznych i dialogu obywatelskiego. Wynikiem tego wysokiego zaangażowania jest 

poszerzająca się skala współdziałania partnerów samorządowych i społecznych dla 

dobra mieszkańców Podkarpacia.  

Sprawozdanie z realizacji Programu przedstawiane jest Sejmikowi Województwa 

Podkarpackiego do 31 maja 2022 roku. 


