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TABELA 2 – REZULTAT REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT  

Kolorem czerwonym zaznaczone są zadania, które nie zostały zrealizowane. Organizacje pozarządowe rezygnowały z przyznanej dotacji przed 

przekazaniem środków finansowych lub następowało rozwiązanie umowy na wniosek Zleceniobiorcy, co wynikało najczęściej z  braku możliwości 

wykonania zadania w związku z wprowadzonymi obostrzeniami spowodowanymi epidemią SARS-CoV2. 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji 
konkursu/zadania 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

 

 
DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 

 
 
 

Otwarty konkurs  
ofert na  

realizację  
w formie  

wspierania zadań 
publicznych  

Województwa  
Wielkopolskiego  

w  dziedzinie  
edukacji w 2021 

roku.  
 

Uchwała Nr 
3082/2020  

Zarządu 
Województwa 

Wielkopolskiego 
z dnia 23 grudnia 

2020 roku. 

Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 

wychowania 
obywatelskiego, wiedzy 

o samorządzie 
terytorialnym, ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 

Samorządu 
Województwa 

Wielkopolskiego. 

Samorządowa Wielkopolska - 
młoda, aktywna! 

Stowarzyszenie "Młodzi 
Demokraci" 

26.04.2021 - 31.12.2021 Przeprowadzenie debat Samorządów 
Szkolnych. Zorganizowanie konkurs 

wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz 
warsztaty pn. "Praktyczny samorząd". 

Brak danych 

Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 

wychowania 
obywatelskiego, wiedzy 

o samorządzie 
terytorialnym, ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 

Samorządu 
Województwa 

Wielkopolskiego. 

DziałaMY! Program rozwoju 
edukacji obywatelskiej  

w Wielkopolsce 

Stowarzyszenie Centrum 
Rozwoju Edukacji 

Obywatelskiej CREO 

08.04.2021 - 31.12.2021 Przygotowano szkolne kluby młodego 
obywatela. Przeprowadzenie warsztatów 

przygotowujących do tworzenia 
własnych projektów obywatelskich i 

społecznych, warsztatów zwiększających 
wiedzę nt. samorządu terytorialnego. 

Zorganizowano szkolny budżet 
obywatelski. Zorganizowano debaty na 
temat ważnych, lokalnych problemów. 

Brak danych 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

Mali Odkrywcy Wielkopolski II Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych INGA 

01.06.2021 - 30.09.2021 Zrealizowano 126 godzin zajęć dla dzieci 
z zakresu kultury ludowej wielkopolski, 

Brak danych 
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na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

które nawiązywały do zwyczajów, 
tradycji, gwary, kuchni, folkloru. Odbyły 

się też zajęcia dla dzieci w terenie. 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

XXV Konkurs Wiedzy  
o Wielkopolsce 

Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów Wielkopolski 

07.04.2021 - 30.07.2021 
Zorganizowano XXV Konkurs wiedzy  
o Wielkopolsce. 

Ndt. 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

"II Impresje Teatralne Smyka" 
Stowarzyszenie Centrum 

Rehabilitacyjno-Kulturalne 
PROMYK 

11.04.2021 - 17.07.2021 
Zorganizowano przegląd teatralny  

i warsztaty artystyczne. 
Ndt. 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

120 lat historii Gniezna 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ekonomika 
09.04.2021 - 15.11.2021 

W ramach projektu zebrano informacje  
o szkole (na podstawie zdjęć, tekstów  

i materiałów archiwalnych) i wydano je 
w formie publikacji. Uszyto i nadano 

nowy sztandar. Uczniowie szkoły 
podczas uroczystości 120-lecia mieli 

okazję zapoznać się z tradycją kształcenia 
zawodowego w regionie. Zorganizowano 

stałą wystawę pomocy dydaktycznych  
z tym kształceniem związanych. 

Zorganizowano warsztaty związane  
z malowaniem murali dla uczniów szkoły. 

Brak danych 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

Calisiada 2021 
Stowarzyszenie Stacja 
Inspiracja / Fundacja 

Inicjatywa dla Opatówka 
07.04.2021 - 31.07.2021 

Zorganizowano warsztaty edukacyjno-
animacyjne dla dzieci: warsztaty  
z bajarką, warsztaty plastyczne, 
warsztaty teatralne. Zorganizowano 
wydarzenie pn. "Bajanie przy Dorotce". 

5 os. 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

Konkurs Patria Nostra - 
Wielkopolska 

Fundacja Konkursu 
Historycznego Patria Nostra 

11.04.2021 - 31.12.2021 
Zorganizowano konkurs dla uczniów 
ostatnich klas szkół podstawowych na 

Brak danych 
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na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

terenie województwa wielkopolskiego. 
Celem konkursu było popularyzowanie 
wiedzy o historii Polski i regionu 
Wielkopolskiego i kształtowanie postaw 
patriotycznych. Młodzież przygotowała 
animacje lub filmy 30-45 sekundowe 
prezentujące ważne wydarzenia 
historyczne. Zorganizowano galę 
finałową konkursu. Emisja prac na 
telebimach. 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

Edukacyjne wakacje 
Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych "Zielona Kropka" 

02.05.2021 - 30.09.2021 

Celem projektu było poszerzanie wiedzy 
na temat miejsc otaczających region 

Środy Wlkp. u dzieci w wieku szkolnym. 
Przeprowadzono 4 warsztaty dla dzieci  

(Szreniawa i Winna Góra), 3 lekcje 
muzealne (Koszuty, Zaniemyśl), konkurs 
dla uczestników zadania dot. wiedzy na 

temat poznanych miejsc. Na koniec 
zadania zorganizowano konferencję. 

Ndt. 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

Terenowa gra wiejska 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ziemi Lipieńskiej 
08.04.2021 - 31.10.2021 

Celem projektu było upowszechnienie 
wiedzy na temat kultury i tradycji 

mieszkańców ziemi Wielkopolskiej wśród 
dzieci i młodzieży. Zrealizowano to 

poprzez zwiedzanie Izby Kultury  
i Tradycji Wiejskiej w Wilkowicach. 

Zorganizowano "terenową grę wiejską".  

10 os. 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

WOW - wiedza o Wielkopolsce 

Stowarzyszenie przy Szkole 
Podstawowej  

w Skalmierzycach 
"Edukreator" 

11.04.2021 - 05.12.2021 

Przeprowadzono konkurs Wiedzy  
o Wielkopolsce, stworzono platformę 

Wiedzy o Wielkopolsce w ramach 
działającej strony 

www.galeriawielkopolska.info, 
zorganizowano wystawę w miejscu 

ogólnodostępnym- poczekalnia dworca 
kolejowego w Nowych Skalmierzycach. 

1 os. 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

V Forum Szkół Polskich. Poznań-
Europa 

Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk 

07.04.2021 - 30.11.2021 Zrezygnowano z realizacji zadania przed podpisaniem umowy 
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Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 

kultury języka, 
ortografii polskiej  

i literatury. 

Konkurs dla Uczniów Szkół 
Podstawowych „Złota Żaba” 

Fundacja Edukacji 
Społecznej EKOS 

07.04.2021 - 31.12.2021  

Nagrodzenie laureatów i wyróżnionych 
Konkursów "Złota Żaba" w roku 

szkolnym 2020/2021, przeprowadzenie 
pierwszego etapu Konkursu "Złota Żaba" 

2021/2022 i  ustalenie wyników 
punktowych uzyskanych przez 
uczestników, udostępnienie na 

konkursowej stronie internetowej  
2 arkuszy zadań, każdy po 7-8 zadań, 

służących do 
przeprowadzenia pierwszego etapu 
Konkursu w roku szkolnym 2021/22. 

brak danych 

Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 

kultury języka, 
ortografii polskiej  

i literatury. 

II Turniej polonistyczny o pióro 
gżegżółki 

Fundacja Rodziny Duda im. 
Maksymiliana Duda 

26.09.2021 - 30.11.2021 

Przeprowadzenie II Turnieju 
polonistycznego o pióro gżegżółki,  

przeprowadzenie warsztatów 
"Fascynująca polszczyzna. Warsztaty, 

gry, prezentacje", uświadomienie 
uczestnikom Turnieju jak ważna jest 

poprawność językowa i bogactwo 
polszczyzny. 

0 

Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 

kultury języka, 
ortografii polskiej  

i literatury. 

XXV Jubileuszowa Lednicka 
Wiosna Poetycka 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
XX Liceum w Poznaniu 

07.04.2021 - 31.10.2021 

Przeprowadzenie warsztatów literackich, 
poetyckich, dziennikarskich, teatralnych 
spotkania autorskiego, wzrost i nabycie 
umiejętności i wiedzy w wyniku porad  
w zakresie praktycznej umiejętności 
tworzenia tekstów literackich, art. 
dziennikarskich, autoprezentacji i gry 
aktorskiej, zorganizowanie imprezy 
finałowej XXV Jubileuszowej Lednickiej 
Wiosny Poetyckiej  

5 

Wspieranie działań  
z zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym,  

z uwzględnieniem roli 
lidera grupy. 

Bądź aktywny - kreowanie 
aktywnych postaw społecznych 

2.0. 

Stowarzyszenie Oświatowe 
im. D. Chłapowskiego 

24.05.2021 - 31.12.2021  

Realizacja konkursu "Dezydery 
Chłapowski - życie i dzieło" jako 

promocja idei/ postawy 
społecznikowskiej, realizacja debat  

o społeczeństwie, promocja aktywnych 
postaw poprzez rajd "Śladami rodziny 
Chłapowskich, piknik na zakończenie 

wakacji, zrealizowanie 14 mini projektów 
wśród Stypendystów i nagrodzonych 

Stowarzyszenia, ponowienie i realizacja 
programu mentorskiego dla 

ok. 10 wolontariuszy 
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Stypendystów Stowarzyszenia, 
promowanie aktywnych postaw poprzez 

wyjazd do Centrum Nauki Kopernik  
w Warszawie. 

Wspieranie inicjatyw 
promujących 

szkolnictwo zawodowe. 
Mój zawód moja pasją 

Stowarzyszenie "DOM" 
Dobrowska Organizacja 

Międzypokoleniowa 
29.08.2021 - 19.10.2021  

Warsztaty z czeladnikami: snycerzem, 
garncarzem, wikliniarzem 
(przeprowadzone we wsi Dobrów), 
warsztaty z kowalem miały charakter 
wyjazdowy do Kluczewa. 

0 

Wspieranie inicjatyw 
promujących 

szkolnictwo zawodowe. 

Powrót do przeszłości krokiem 
do przodu 

Stowarzyszenie "Centrum 
Rozwoju Gminy Kościan" 

11.04.2021 - 31.12.2021  

Zorganizowanie sali pamięci, 
zorganizowanie warsztatów 
promujących różne zawody, film  
z warsztatów promujących różne 
zawody, zorganizowanie gali 
podsumowującej projekt, zwiększenie 
poziomu wiedzy uczestników zadania na 
temat zawodoznawstwa. 

6 

Wspieranie inicjatyw 
promujących 

szkolnictwo zawodowe. 
Zawodowy start w przyszłość Fundacja "Odmrozić Serca" 15.04.2021 - 20.12.2021 

Przeprowadzenie spotkania online dla 
podopiecznych Domów Dziecka i pieczy 

zastępczej z absolwentami domów 
dziecka i pieczy zastępczej, którzy 

odnieśli sukces zawodowy, 
przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, 
webinariów. Indywidualne konsultacje  

z zakresu doradztwa zawodowego, 
doradztwa kariery. 

3 

Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem talentów, 
pasji dzieci i młodzieży 
na terenach wiejskich. 

Warsztaty taneczne dla dzieci  
i młodzieży w Kaczorach (2021 r.) 

Stowarzyszenie Taneczne 
"Nie bój się marzyć" 

07.04.2021 - 30.11.2021 

Głównym celem projektu jest 
podniesienie poziomu wiedzy tanecznej, 
zapoznanie się z nowymi krokami oraz 

pogłębienie posiadanej wiedzy wraz  
z zajęciami praktycznymi. 

0 

Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem talentów, 
pasji dzieci i młodzieży 
na terenach wiejskich. 

Szkolna Akademia Renowacji 

Klub Miłośników Starych 
Ciągników i Maszyn 
Rolniczych "Traktor  

i Maszyna" 

08.04.2021 - 31.12.2021 

Renowacja zabytkowego Zetora 25 K. 
Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie 

budowy i renowacji zabytkowych 
ciągników i maszyn rolniczych. Wzrost 

ilości młodych osób w wieku szkoły 
zawodowej i średniej zaangażowanych  

w renowację zabytkowych maszyn 
rolniczych. 

0 
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Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem talentów, 
pasji dzieci i młodzieży 
na terenach wiejskich. 

Warsztaty muzyczne 
Fundacja "Chór Stuligrosza- 

Poznańskie Słowiki' 
15.05.2021 - 31.12.2021 

Celem warsztatów wokalnych było: - 
poszerzanie zdolności wokalnych, - 

nauka ciekawych utworów muzycznych, - 
ukazanie roli muzyki jako pozytywnej 

wartości moralnej, - rozwój umiejętności 
pracy w grupie, - zdolność do osiągania 

założonego celu (nauka formy 
muzycznej), - praca nad interpretacją 

utworu, - praca z akompaniamentem, - 
pozyskanie wiedzy z prawidłowej emisji 

głosu oraz rytmiki, - pozyskanie 
umiejętności prawidłowej dykcji  

i artykulacji, - integracja oraz 
nawiązywanie nowych przyjaźni poprzez 

wspólną pasję jaką jest muzyka, - 
nabycie i poszerzenie umiejętności 

estradowych. 

0 

Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem talentów, 
pasji dzieci i młodzieży 
na terenach wiejskich. 

Pasje sposobem na życie 
Stowarzyszenie Razem dla 

Dubina 
15.04.2021 - 17.11.2021 

Przeprowadzenie warsztatów muzyczno 
- teatralnych, warsztatów rękodzieła - 
makrama, warsztatów z programowania 
i robotyki, spektakl teatralno- wokalny 

ok. 15 osób 

Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem talentów, 
pasji dzieci i młodzieży 
na terenach wiejskich. 

Szachy dla dzieci niewidomych  
i słabowidzących 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niewidomym  

i Słabowidzącym 
Absolwentom Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego 
Dla Dzieci Niewidomych  

w Owińskach "Być 
Potrzebnym" 

19.04.2021 - 31.12.2021 

Najważniejsze rezultaty to:  
przeprowadzenie co najmniej 60 godz. 

zajęć dla 10 dzieci niewidomych  
i słabowidzących. Przeprowadzenie 

wakacyjnych warsztatów szachowych  
z dodatkowym programem 

krajoznawczym i rekreacyjnym. Postęp  
w sferze relaksu i odprężenia; 

Zwiększenie poczucia własnej wartości 
dzieci; Uaktywnienie sfery 

komunikacyjnej ( w zakresie otwartości 
na kontakt i umiejętności). Ćwiczenie 

umiejętności i cech ważnych w edukacji 
szkolnej i wychowaniu naszych 

podopiecznych. 

2 

Wspieranie działań 
związanych  

z rozwijaniem talentów, 
Pakoslaw English Camp 

Fundacja Rodziny Duda im. 
Maksymiliana Duda 

01.06.2021 - 31.08.2021 

Warsztaty językowe - 5 spotkań (5 dni) - 
40 godzin. Uczniowie nabyli umiejętności  

językowe: mówienia, rozumienia, 
czytania oraz pisania. W efekcie 

2 
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pasji dzieci i młodzieży 
na terenach wiejskich. 

warsztatów udoskonalone zostały 
umiejętności konwersacyjne dzieci, 

aktywna percepcja języka i wymowa. 
Uczestnicy nie tylko "doszlifowali"  język 
angielski, ale także zdobyli umiejętność 
spontanicznego reagowania i mówienia.  

Dzięki pracy grupowej na zajęciach 
uczniowie wykształcili umiejętność pracy 

w grupie, a także umiejętność 
skutecznego komunikowania się. 

Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 

wychowania 
obywatelskiego, wiedzy 

o samorządzie 
terytorialnym, ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 

Samorządu 
Województwa 

Wielkopolskiego. 

Nic o nas bez nas -projekt 
edukacyjny z zakresu wiedzy  
o Samorządzie Województwa 

Wielkopolskiego 

Stowarzyszenie Rodziców 
Na Rzecz Rozwoju Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego  
w  Piekarach "Szkoła  

z Przyszłością" 

07.04.2021 - 31.10.2021 

Organizacja pikniku obywatelskiego wraz 
z konkursem wiedzowym  dla 
uczestników; organizacja wyjazdu do 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 
oraz do Muzeum Początków Państwa 
Polskiego. 

1 

Wspieranie projektów 
edukacyjnych z zakresu 

wychowania 
obywatelskiego, wiedzy 

o samorządzie 
terytorialnym, ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 

Samorządu 
Województwa 

Wielkopolskiego. 

"Notecka Liga Debat. Program 
edukacji obywatelskiej  

w regionie pilskim" 

Fundacja Projekty 
Edukacyjne 

19.08.2021 - 15.12.2021 

Grupa nauczycieli zdobyła wiedzę dot. 
możliwości wykorzystania debaty 
oksfordzkiej jako metody  pracy  
z uczniami. Uczniowie ze szkół biorących 
udział w projekcie zwiększyli swoją 
wiedzę oraz kompetencje w zakresie 
debat oksfordzkich i wystąpień 
publicznych. 

0 

Wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu 
upowszechnianie 
wiedzy na temat 

Wielkopolski wśród 
dzieci i młodzieży. 

"Ślady przyszłości-ocalić od 
zapomnienia historię tradycji  

i pamiątki regionu" 

STOWARZYSZENIE 
ROZWOJU GMINY BRZEZINY 

07.04.2021 - 30.11.2021 

Poznanie tego, co jest im bliskie 
(zabytkowe kapliczki, stare spichlerze,  
i inne zabytki historyczne np. 
pozostałości dworku niemieckiej rodziny 
Schósserów , w zasięgu ręki poprzez 
wycieczki piesze, a zebrane materiały 
zaprezentowany w atrakcyjnej  
i przystępnej formie w obecności 
przedstawicieli środowiska lokalnego - 

2 
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konkurs fotograficzny oraz  wernisaż 
podczas którego zaprezentowane zostały 
zdjęcia zrobione przez dzieci i młodzież 
ze szkół podstawowych z Brzezin. 

Wspieranie działań  
z zakresu 

upowszechniania 
wzorca aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym,  

z uwzględnieniem roli 
lidera grupy. 

"Przedszkolak w muzycznej" 
Zajęcia rytmiki dla 

przedszkolaków w ramach 
ogniska muzycznego działającego 

przy Zespole Szkół Muzycznych  
w Ostrowie Wielkopolskim 

Stowarzyszenie STREFA 
KULTURY 

07.04.2021 - 31.12.2021 

Zorganizowanie zajęć rytmiki dla dzieci  
w wieku przedszkolnym poprzez 
przeprowadzenie regularnych lekcji. 
Udział w zajęciach wspiera rozwój 
szczególnie uzdolnionej grupy dzieci, 
wrażliwej na bodźce muzyczne. Dzięki 
dynamicznym lekcjom rytmiki dzieci 
zaspokajają swoje naturalne potrzeby 
poznawania otaczającego ich świata  
w ciekawej formule. Poznają nowe 
instrumenty muzyczne, rozwijają 
umiejętność współpracowania w grupie 
rówieśniczej, kształtują będą swoje 
przyszłe zainteresowania. Zajęcia  
z silnymi elementami ćwiczeń ruchowych 
zaspokajają u dzieci naturalna potrzebę 
ruchu i pozwalają wykorzystać ich 
energię do pożądanych dydaktycznie 
celów.    

Brak danych 

 
DEPARTAMENT KULTURY 

 
 

Nazwa konkursu 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

 
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie 

powierzenia lub wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

kultury w 2021 roku. 
 

Uchwała 3439/2021 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

TURNIEJ TAŃCA"DANCEHALL OR 
DIE POZNAŃ" HYBRID   

"Fundacja Damiana 
Jackowiaka Born To Dance"  

zadanie nie zostało zrealizowane 

"Wielkopolska - rękodzieło 
naszego regionu "   

"Nasza wieś"  10.05.2021 - 31.12.2021 

Warsztaty dekoracji około świątecznych  
warsztaty rękodzieła - dekoracje 

przedmiotów użytecznych 
warsztaty rękodzieła - wyplatanie 

przedmiotów z wikliny  
warsztaty sztuki ludowej - wykonywanie 

4 warsztaty, w których 
wzięło udział po 20 osób 

w każdym warsztacie. 
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rzeźby i zwiedzanie Muzeum Sztuki 
Ludowej w Osieku lub w Muzeum  

w Szreniawie 

„Adela” - ponad granicami   
Bona Fide. Stowarzyszenie 

Wielkopolan  
01.07.2021 - 30.11.2021 

Organizacja 5 wydarzeń muzyki 
klasycznej w 4 miejscowościach  

w terminie 18.08-5.09.2021 20.08 piątek 
Poznań – Jan Skryhan Michael Leontchik 
27.08 piątek Gniezno - Koncert główny  

w wykonaniu Łukasza Kuropczewskiego, 
Bartka Milera, Macieja Frąckiewicza 
30.08. poniedziałek Poznań - Zmicier 

Wajciuszkiewicz 02.09. czwartek 
Pobiedziska – Andrzej Grygier 
04.09.sobota Koszuty - Kacper 

Dworniczak 

wstęp wolny - kilkaset 
osób w ciągu całego 

wydarzenia 

Wielkopolanin wobec zarazy - 
dorobek ks. Marcina z Kłecka   

Bractwo Rycerskie Ziemi 
Sieradzkiej  

05.05.2021 - 15.12.2021 

Wydruk albumów o dorobku ks. Marcina 
z Kłecka pierwszy nakład 1500 

egzemplarzy. Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury już po zakończeniu projektu 
sfinansował wydrukowanie drugiego 

wydania o nakładzie 1000 egz.,  

około 2500 odbiorców 
egzemplarzy 

Wystawa prac Magdaleny 
Abakanowicz   

Fundacja "9/11 Art Space"  01.03.2021 - 31.12.2021 

Wystawa: 44 dni (wystawa czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 10:00-

18:00, poza dniami świątecznymi) 
wydanie katalogu wystawy - nakład 

publikacji: 500 egz. 

300 egz. zaproszenia 
wysłanych pocztą 

tradycyjną + ok. 1600 
zaproszeń; 500 osób 
otrzymało publikację 

bezpłatnie 

Racot. Tygiel kultur!   
Fundacja "Bonum adipisci" - 

Dążyć do dobra  
02.03.2021 - 15.08.2021 

Wykonanie marmurowej tablicy 
okolicznościowej; organizacja wystawy 

posterowej; wykonanie strony 
internetowej; koncert muzyki 

organowej; warsztaty plastyczne dla 
dzieci; organizacja rekonstrukcji 

historycznej; zorganizowane 
oprowadzania po zespole pałacowo-

parkowym; degustacja dwóch potraw 
typowych dla regionu; koncert Katarzyny 

Zawady z zespołem Classic Modern    

3500 odsłon  
w Internecie; 216 Ilość 
wydanych bezpłatnych 

biletów szacunkowo 716 
osób na koncercie 

100 lat + VAT: rocznica urodzin 
Stefana Stuligrosza   

Fundacja "Chór Stuligrosza - 
Poznańskie Słowiki"  

30.03.2021 - 31.12.2021 Zorganizowanie dwóch koncertów brak danych 
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Bożonarodzeniowe życzenia z 
Wielkopolski   

Fundacja "Chór Stuligrosza - 
Poznańskie Słowiki"  

zadanie nie zostało zrealizowane 

VI Międzynarodowy Festiwal 
Organowy "Jesień Organowa - 

Chełmce 2021"   

Fundacja "Inicjatywa dla 
Opatówka"  

01.08.2021 - 15.11.2021 Zorganizowano 3 koncerty festiwalowe. 
szacunkowo 180 osób 

formie online 650 osób  

Zaproszenie do czytania   
Fundacja "Na Skrzydłach 

Książek"  
01.03.2021 - 31.12.2021 

Zrealizowano 7 Spotkań Autorskich; 
Realizacja 22 Warsztatów Literackich; 
Zrealizowano kilkanaście prezentacji 

książek   

ok. 320 odbiorców 
spotkań; ok. 500 

odbiorców  warsztatów 

Ekipa Asnyka   Fundacja "Nasza Historia"  04.05.2021 - 31.12.2021 

Wykonanie 5 plastycznych wizerunków 
pisarzy i ich biogramów łącznie  

z wydrukiem plakatów także w formie 
city-lightów oraz banera do ekspozycji 

zewnętrznej. Przeprowadzenie   
4 e-lekcje + 4 lekcje w trybie 

stacjonarnym  Cyklicznie ukazywały się 
posty na Facebooku na temat projektu  

4 e-lekcje z udziałem  
w każdej klasie po 35 

uczniów; 8 848 
wyświetleń na stronie; 
Zamontowane są city-

lighty w najbardziej 
uczęszczanych 

miejscach (gdzie 
dzienne przechodzi kilka 

tysięcy osób) 

Baza literatury dla poznańskich 
twórców   

Fundacja "Poznańczycy"  02.05.2021 - 14.08.2021 

Stworzono bazę materiałów twórców  
i wytworów kultury performerów pod 

adresem www.larpowematerialy.pl. Baza 
ta ostatecznie zawiera 81 wpisów 

zawierających pliki PDF oraz kilkanaście 
wpisów będących opisami autorów, 

twórców, grup larpowych oraz 
kontekstów.  

wejść na stronę główną 
81 

Dziedzictwo kultury materialnej 
Puszczykowa i okolic  

w impresjach malarskich   

Fundacja "PRZESTRZEŃ 
AKTYWNOŚCI ROZWOJU  

I KREATYWNOŚCI"  
03.05.2021 - 30.12.2021 

Przygotowanie i rozdysponowanie wielu 
materiałów promocyjnych ,a także 
bogatą dokumentację zdjęciową  

i filmową; Zorganizowanie wernisażu  

Liczba osób 
uczestniczących  

w wernisażach 97 
liczba osób, które 

obejrzały wystawę 480; 
Liczba osób do których 

dotrze informacja  
o wystawach, zasięg 
regionalny ok. 6000 
dzięki materiałom 

promocyjnym 
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Zamigana Lektura   
Fundacja Animacji 

Społeczno-Kulturalnej 
Kwadratura  

01.06.2021 - 30.11.2021 

1. Nagranie lektora j. polskiego dzieła 
„Niesamowite przygody dziesięciu 

skarpetek"  w wersji audio; 2. 
Przetłumaczenie dzieła „Niesamowite 

przygody dziesięciu skarpetek” w języku 
migowym  wraz z zapisem cyfrowym na 

greenscreenie.; 3. 1 scenografia – 
wykonano autorską, przestrzenną  
i trójwymiarową scenografię. 4. 1 

animacja lalkowa-  dokonano animacji 
lalkowej za pomocą zdjęć i ich obróbki 
cyfrowej.; 5. 2 zapisy cyfrowe całości 

dzieła umieszczone na platformie 
YouTube 

1500 odbiorców filmu;  
58.307 odsłon na 

YouTube 

Provinz Posen - Tańce 
wielkopolskie sto lat później - 

cykl koncertów   
Fundacja Art Fidelis  04.04.2021 - 16.12.2021 

Organizacja koncertu na żywo; 
organizacja kampanii promującej 

wydarzenie oraz przybliżająca tematykę 
niepodległościową.  

brak danych; 1,4 tys. 
obserwujących fun page 

Jarocin Festiwal 2021   Fundacja Art Fidelis  01.03.2021 - 30.09.2021 

Organizacja festiwalu: 31 koncertów 
muzyki współczesnej, 5 koncertów 

finalistów, wyłonionych z ponad 180 
zgłoszeń w konkursie; 40 wydarzeń 
towarzyszących: panele, spotkania, 

warsztaty, projekcje filmowe 

około 10 tys. osób 

Muzyczny Salon Radziwiłłów   Fundacja Arte dei Suonatori  01.04.2021 - 30.11.2021 

Organizacja 2 koncertów, udostępniono 
nieodpłatnie linki do artykułów  

i opracowań materiałów historycznych 
na tematy związane z walką o tożsamość 

narodową Wielkopolski 

brak danych 

Do Teatru przez Dziurkę od 
Klucza. Działania związane  

z rozwijaniem talentów, pasji 
dzieci i młodzieży na terenach 

wiejskich   

Fundacja ARTiFAKT  31.03.2021 - 31.12.2021 
2 spotkania; Cykl warsztatów: poznanie 

nowych technik plastycznych, 
ceramicznych, rzeźbiarskich 

2 spotkania dla 36 osób 
Cykl warsztatów 90 h 

zajęć dla 36 osób 

II Festiwal Muzyczny „Organy 
Wielkopolski”   

Fundacja Artystyczno-
Edukacyjna PUENTA  

01.09.2021 - 31.12.2021 Realizacja 3 koncertów festiwalowych  

ok. 350 słuchaczy  
(+ dodatkowi słuchacze 

udostępnionej na FB 
Parafii transmisji 

koncertu  
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w Przespolewie 
Kościelnym)  

Festiwal Słuchowisk 2021   Fundacja Axis Cactus  01.06.2021 - 31.12.2021 

Przeprowadzenie warsztatów 
krytycznych z obszaru słuchowisk 

Produkcja i zorganizowanie 3 premier 
słuchowisk. 

Przeprowadzenie ogólnopolskiego 
konkursu na najlepsze słuchowisko 

łączna liczba 200 
uczestników 

Trzecie Święto   Fundacja Barak Kultury  01.03.2021 - 31.12.2021 

Zorganizowanie 4 projekcji filmów 
poświęconych powstaniu 

wielkopolskiemu oraz 4 spotkań po 
projekcjach; zorganizowanie 4 spotkań  

z Radosławem Nawrotem, autorem 
książki o powstaniu wielkopolskim pt. 

"Szachownica",  

Liczba odbiorców około 
170 osób 

Poznaj mnie i moją kulturę - 
międzykulturowa integracja 

mieszkańców subregionu 
leszczyńskiego   

Fundacja Centrum 
Aktywności Twórczej  

01.03.2021 - 15.12.2021 

Przeprowadzenie 5 spotkań z różnymi 
kulturami "Kulturowych podróży po 

świecie" 
Zorganizowanie 5 bufetów 

degustacyjnych z potrawami z różnych 
krajów podczas spotkań kulturowych 
Przeprowadzenie 5 interaktywnych 
prezentacji (warsztaty, koncert itp.) 

Zorganizowanie 1 kampanii społecznej: 
wystawy fotograficznej (na terenie 

leszczyńskiego centrum/terenu 
rewitalizacji) przedstawiającej różne 

kraje i kultury przebywające  
w subregionie leszczyńskim 

Nagranie 1 spotu wideo z projektu 

Udział łącznie 100 
uczestników 

Roztrąbiony Kalisz   Fundacja CLARINO  11.07.2021 - 12.10.2021 
Organizacja i realizacja 15 koncertów;  

5 warsztatów dla orkiestr dętych z woj. 
wielkopolskiego 

ok. 200-1300 osób na 
koncertach 

Święto Teatru na Prowincji 2021   
Fundacja Dzieci 

Wrzesińskich  
11.04.2021 - 13.07.2021 

Przygotowanie i przeprowadzenie 
Przeglądu MASKA, Konkursu 

Recytatorskiego, konferencji, warsztatów 
i imprez towarzyszących, koncert 

Około 700 osób  

Filmowa fabularna rekonstrukcja 
historyczna oparta na punktach 

Fundacja Dzieci 
Wrzesińskich  

01.03.2021 - 30.11.2021 
Powstanie fabularnej filmowej 
rekonstrukcji " STRAJK DZIECI 

WRZESIŃSKICH 1901 ". Przeprowadzenie 

szacunkowo kilkanaście 
tys. osób 
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zwrotnych STRAJKU DZIECI 
WRZESIŃSKICH 1901 roku   

warsztatów filmowo - aktorskich, 
skomponowanie muzyki do filmu 

Realizacja projektów służących 
wspieraniu edukacji kulturalnej  

i rozwoju kompetencji 
kulturalnych mieszkańców 

Wielkopolski pt. "17. 
Międzynarodowe Warsztaty 

Jazzowe"   

Fundacja Edukacyjna Pro 
Musica  

01.03.2021 - 30.09.2021 
Przygotowanie międzynarodowych 
warsztatów jazzowych, organizacja  

6 koncertów 

Udział w koncertach 
około 1000 osób 

„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a - 
Muzyka Polska ”- projekt 

popularyzujący kulturę i sztukę  
w miejscowościach oddalonych 

od centrów kultury   

Fundacja Ewy Johansen 
"Talent"  

24.04.2021 - 20.11.2021 
Zorganizowanie 5 koncertów/audycji  

w wersji online dla 5 szkół  

młodzież 5 szkół  
z województwa 
wielkopolskiego 

szacunkowo kilkanaście 
tys. osób 

XVIII Poznański Festiwal 
Mozartowski   

Fundacja Fabryka Sztuki  01.05.2021 - 31.12.2021 
Zorganizowanie koncertu - W. A. Mozart 

Requiem 
ponad 2 tys. osób 

#SPEAKINGCONCERTS - 2021   Fundacja Fabryka Sztuki  01.03.2021 - 31.12.2021 Zorganizowanie 2 koncertów brak danych 

Internetowe Centrum Informacji  
i Edukacji Chóralnej   

Fundacja Grand Prix 
Polskiej Chóralistyki im. 

Stefana Stuligrosza  
28.05.2021 - 25.12.2021 

Aktywne prowadzenie strony 
internetowej oraz profilu na portalu 

społecznościowym poświęconym 
szeroko pojętej tematyce chóralnej wraz 
z kanałem w ramach portalu YouTube; 
Transmisja online koncertu z okazji 100 

rocznicy urodzin prof. Stefana 
Stuligrosza; Przeprowadzenie transmisji 

koncertowych przesłuchań chórów  
w Ramach Grand Prix Polskiej 

Chóralistyki im. S. Stuligrosza oraz 
Koncert Laureatów GPPCh 2021  

liczba odsłon (łącznie) 
przekroczyła 13 tys. 

Poznań - chóralna stolica Polski   
Fundacja Grand Prix 

Polskiej Chóralistyki im. 
Stefana Stuligrosza  

28.05.2021 – 19.12.2021 

Zorganizowanie 10 koncertów; 
Przeprowadzenie 5 warsztatów, 

Przeprowadzenie Konkursu Grand Prix 
Polskiej Chóralistyki im. S. Stuligrosza 

2021.  

4942 wyświetlenia na 
YouTube 

Poznański Festiwal Kryminału 
GRANDA 2021   

Fundacja Granda  04.05.2021 - 30-11-2021 

Przygotowanie Poznańskiego Festiwalu 
Kryminału GRANDA -wydarzenie 

promujące czytelnictwo; 16 spotkań 
autorskich, eksperckich i wykładów. 

ok 2470 osób 

Wielkopolskie Muzyczne 
Peregrynacje z Seniorami - 

Fundacja Harmonia Artis  01.09.2021 - 31.12.2021 
Przygotowanie i realizacja 4 koncertów 
wraz z transmisjami online; 4 prelekcji 

1780 osób 
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spotkania on-line kierowane do 
grupy wiekowej 60+   

przedkoncertowych przybliżających 
kompozytorów i wykonawców 

poszczególnych wydarzeń 

Festiwal Poznań Haendel Edycja 
2021   

Fundacja Harmonia Artis  01.03.2021 - 31.12.2021 
Przygotowanie festiwalu: 4 koncerty,  

6 prelekcji 
2412 wyświetleń na 

YouTube 

Wielkopolki - śladami 
niezwykłych kobiet 

Fundacja im. Julii 
Woykowskiej  

15.07.2021 – 30.11.2021 

Przygotowanie przewodnika w formie 
pdf 

Przygotowanie i opublikowanie 
podstrony www projektu 

brak danych 

4. Poznański Festiwal Sztuki 
Komiksowej   

Fundacja Instytut Kultury 
Popularnej  

01.03.2021 - 30.09.2021 

Organizacja festiwalu: Realizacja 
konferencji naukowej (online), Realizacja 

wystaw w ramach Poznańskiego 
Festiwalu Sztuki Komiksowej (wersja 

stacjonarna i online), Realizacja 
warsztatów dla uczestników Festiwalu 

(dzieci, młodzież, dorośli) (wersja 
stacjonarna i online), Realizacja prelekcji 

komiksowych w czterech panelach 
(online), Rejestracja wszystkich 

wystąpień panelowych i wystaw oraz 
udostępnienie ich w Internecie (online), 

Realizacja spotu festiwalowego 
podsumowującego całą imprezę (online), 

Przygotowanie darmowych publikacji 
(wersja stacjonarna), Przygotowanie  
i dystrybucja darmowych publikacji 

(wersja online) 

3965 użytkowników 
obserwuje fanpage 

Plener rzeźbiarski w Koninie   
Fundacja Instytut Zielonej 

Przyszłości  
20.07.2021 – 31.10.2021 

Przeprowadzenie pleneru artystycznego, 
warsztaty, wykonanie rzeźby, 

przeprowadzenie wystawy poplenerowej 
15 

SłowoDziej - aktywizacja literacka 
mieszkańców Wielkopolski   

Fundacja Lokalnego 
Wsparcia Kultury Aitwar  

01.03.2021 - 31.12.2021 
Organizacja Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego i Literackiego dla dzieci  

i dorosłych 

837 uczestników 
konkursu plastycznego  

i literackiego 
3032 beneficjentów 

28 uczniów 
3540 odbiorców strony 

www i 10889 odbiorców 
strony społecznościowej 

Krechtz. Zofia Rydet i Marek 
Chlanda   

Fundacja Ładne Życie  01.07.2021 - 31.12.2021 
Redakcja, opracowanie graficzne  

i koncepcyjne publikacji "Krechtz. Zofia 
uczestnicy spotkania: 33 

osoby 
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Rydet i Marek Chlanda; Wydrukowano 
powyższą publikację oraz zorganizowano 

spotkanie ją promujące z autorami - 
Anną Bujnowską i Markiem Chlandą.  

2021 Nowoczesne Muzeum - 
"Audiodeskrypcja w muzeum, 
czyli jak opisywać eksponaty 
zgodnie z potrzebami osób  

z niepełnosprawnością wzroku"   

Fundacja Muzeów 
Wielkopolskich  

01.06.2021 - 31.12.2021 
Szkolenia dla pracowników placówek 

muzealnych 
brak danych 

Wydania VIII Tomu Rocznika 
"Museion Poloniae Maioris" 

Fundacja Muzeów 
Wielkopolskich  

01.03.2021 - 31.12.2021 

Wydanie ósmego tomu Rocznika 
Fundacji Muzeów Wielkopolskich 
"Museion Poloniae Maioris" pt. 

"Muzeum XXI wieku. W 100-lecie  
I Zjazdu Muzeów Polskich w Poznaniu".  

brak danych; 
wydrukowano 242 egz. 

 

„W 80 minut dookoła świata” – 
projekt interdyscyplinarny   

Fundacja Muzyczna 
Amadeus  

zadanie nie zostało zrealizowane 

Tutaj, czyli gdzie? Rzecz  
o niepamięci.   

Fundacja Na Marginesie  01.06.2021 - 31.12.2021 

Wyprodukowanie oraz 1 pokaz 
przedpremierowego spektaklu; 

Rezultatem trwałym jest także nagranie  
i zmontowanie spektaklu w formie 

przygotowanej do prezentacji online.  

brak danych 

Opowieści z czerwonych szkół.   Fundacja Nasze Podwórko  01.06.2021 - 31.12.2021 
3 wystawy online; Druk katalogu do 

wystaw ( 1000 egz.,A4, 16 stron, kolor)  

I wystawa: 528 odsłon, 
378 unikalnych 

użytkowników II 
wystawa: 375 odsłon, 

288 unikalnych 
użytkowników III 

wystawa: 114 odsłon, 
84 unikanych 

użytkowników ogółem: 
1017 odsłon, 750 

unikalnych 
użytkowników od 

publikacji wystaw do 
31.12.2021 r. 

ZDALNE WARSZTATY 
MODELARSKIE DZIEDZICTWA 

ARCHITEKTONICZNEGO   

FUNDACJA NOWOCZESNY 
KONIN  

01.09.2021 - 31.12.2021 
Przeprowadzenie warsztatów 

dziedzictwa architektonicznego - zdalnie 
90 



16 
 

Poznaj Polski Design - ruszamy  
w Wielkopolskę!   

Fundacja Nowymodel   

3 wystawy polskiego wzornictwa 
meblowego; Realizacja 3 wernisaży 
wystawy; Realizacja jednej debaty 

edukacyjnej poświęconej polskiemu 
designowi + dwa praktyczne warsztaty 

projektowe.   

650 osób obejrzało 
wystawy; zasięg na FB - 

blisko 3300 osób. 

A tu wszystko obce   
Fundacja Obywatelska 

"Bazar"  
zadanie nie zostało zrealizowane 

Przygotowanie do druku piątego 
numeru rocznika "Dziedzictwo 

Kulturowe Wsi"   

Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Kultury Wsi  

i Rolnictwa  
01.04.2021 - 30.11.2021 

Opracowanie tekstów, oraz ich redakcja  
i recenzja dla piątego numeru rocznika 

"Dziedzictwo Kulturowe Wsi" 
brak danych 

Społeczna Pracownia Dokumentu 
Pix.house   

Fundacja Pix.House  14.03.2021 - 31.12.2021 

Prezentacja projektów online, 40h zajęć 
warsztatowych i konsultacji 

indywidualnych online, konkurs 
fotograficzny; Spotkania hybrydowe 

(online i w Ogrodzie Szeląg), prelekcje, 
wykłady z 12 ekspertami branży 

wydawnictw fotograficznych z Polski  
i Europy, przygotowanie wystawy 

109 zgłoszeń na 
warsztaty; 147 zgłoszeń 
do konkursu Około 3000 

osób biorących; udział  
w wydarzeniach online  

i około 300 osób na 
żywo; 38.667 odsłon -  

w mediach 
społecznościowych 

XIII Festiwal Kultur Europy w 
Poznaniu i w Kaliszu. Temat: 

Hiszpańska Galicja.   

Fundacja Poznań - Ille - et - 
Vilaine  

01.09.2021 - 22.11.2021 
Transmisję online następujących 
wydarzeń:2 wykłady o Galicji dr 

Filipowicz-Rudek oraz 2 koncerty 
brak danych 

Gry wyobraźni w poznańskich 
szkołach   

Fundacja Poznańczycy  01.09.2021 - 25.12.2021 

Zaprojektowano dwa scenariusze długich 
kampanii RPG dla dzieci z dwóch 

konkretnych szkół podstawowych, 
Odbyło się 12 spotkań każdej drużyny  
w ramach sesji RPG (co daje łącznie 24 

sesje RPG dla uczniów) jako zajęcia 
pozalekcyjne - w tym kilka on-line, oraz 

dwa z rodzicami oraz drużynami. 
Przeprowadziliśmy 2 sesje pokazowe   

brak danych 

Pierwsze spotkanie ze sztuką 
współczesną - cykl warsztatów 

dla dzieci 2021   

FUNDACJA RODRIGUEZ 
GALLERY  

01.09.2021 - 20.12.2021 

Odbyły się 3 serie warsztatów dotyczące 
sztuki współczesnej. Scenariusze 

warsztatów opublikowano online, aby 
były dostępne dla animatorów kultury 

57 

XIV Międzynarodowy Plener 
Malarski "OBRAZ 2021" Wystawy 

malarstwa /poplenerowe/ 
Program edukacyjny   

Fundacja Rozwoju Miasta 
Poznania  

05.05.2021 - 31.12.2021 

Plener malarski artystów z Wielkopolski - 
wykonanie 75 obrazów, 50 katalogów. 

Wystawy i warsztaty poplenerowe. 
Nawiązanie kontaktów i współpracy  

kilkaset zaproszeń, 
kilkaset pobrań 

katalogu, kilkuset gości 
na wystawach 
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z zagranicznymi środowiskami 
twórczymi. 

poplenerowych 
  

"Błogosławiona" - film 
dokumentalny o życiu Natalii 

Tułasiewicz   

Fundacja Rozwoju Miasta 
Poznania  

zadanie nie zostało zrealizowane 

Razem w Świecie Dotyku  
i Dźwięku   

Fundacja Szansa Dla 
Niewidomych  

01.07.2021 - 31.12.2021 

Wydanie audiobooka książki "Ich trzecie 
oko" - plik cyfrowy, udostępniony na 

platformie Spotify; Spotkanie autorskie  
i szkolenie - hybrydowe (stacjonarnie  

i online MS Teams, nagranie transmisji 
ogólnodostępne na profilu Facebook  

i YouTube Fundacji Szansa dla 
Niewidomych   

ponad 500 odtworzeń 

Pracowita prowincja na szklanych 
negatywach   

Fundacja Tres  01.05.2021 - 30.09.2021 

Zaprojektowano i wydrukowano 
wystawę, która składała się z 43 plansz 

różnego formatu.; Zaprojektowano  
i wydrukowano mini katalog.; Nagranie 

rozmowy z najstarszymi rzemieślnikami -
pozyskany unikalny materiał Video 

Wystawę zwiedziło 624 
osoby 

Chaim/Życie - portal o kulturze, 
Żydach, artystach i Wielkopolsce. 

Etap 2 - rozbudowa  
i upowszechnianie   

Fundacja Tu żyli Żydzi  01.06.2021 - 31.12.2021 
Projekt rozbudowy i upowszechniania 

portalu, Napisanie autorskich tekstów na 
portal wraz z ilustracjami i fotografiami  

brak danych  

XXI FESTIWAL SZTUKI SŁOWA 
VERBA SACRA 2021   

FUNDACJA VERBA SACRA  01.08.2021 – 12.12.2021 

Zrealizowano 5 wydarzeń: 5 Koncertów 
Słowa. Koncerty odbyły się na żywo  
i w formule online - transmitowane 

kanale YouTube. 

1 581 wyświetleń 

Z domowikami i koziołkami przez 
Wielkopolskę - czyli teatr lalkowy 

na wyciągniecie ręki   

Fundacja Wspierania 
Kreatywnej Edukacji, 

Rozwoju i Rewitalizacji 
"KREAKTYWATOR"  

01.06.2021 - 31.12.2021 

1 scenariusz i wszystkie niezbędne do 
spektaklu elementy (lalki, scenografia, 

rekwizyty, itp.) Organizacja  
i przeprowadzenie 5 spektakli  

i warsztatów; jeden film wideo plus trzy 
piosenki audio (do przesłuchania lub 

pobrania w Internecie) 

Łącznie we wszystkich 
spektaklach wzięło 

udział około 180 dzieci 

Teatr w Małym Mieście   
Fundacja Wspierania 

Twórczości Niezależnej  
06.06.2021 - 15.10.2021 

5 spektakli dla dzieci, 7 spektakli dla 
młodzieży, dorosłych i seniorów 

brak danych 

Interwencje Teatralne   
Fundacja Wspierania 

Twórczości Niezależnej  
zadanie nie zostało zrealizowane 
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Historyczne wycieczki po gminie 
Grabów nad Prosną   

Grabowskie Stowarzyszenie 
Historyczne  

01.09.2021 - 20.12.2021 
Wykonanie filmu pt. "Historyczne 

wycieczki po gminie Grabów nad Prosną" 
brak danych 

43 Ogólnopolski Festiwal 
Zespołów Muzyki Dawnej 

SCHOLA CANTORUM' Kalisz 2021   

Kaliskie Stowarzyszenie 
Edukacji Kulturalnej Dzieci  

i Młodzieży "Schola 
Cantorum"  

02.03.2021 - 30.06.2021 

Organizacja festiwalu: organizacja 
konkursu muzycznego i plastycznego, 

koncert inauguracyjny, 2 wystawy prac 
konkursowych, wykład i warsztaty 

dotyczące wykonawstwa historycznego 
muzyki dawnej 

 zasięg wynosił od 892 
do 2719 odbiorców. 

XVII Ogólnopolskie Letnie 
Warsztaty Muzyki Dawnej   

Kaliskie Stowarzyszenie 
Edukacji Kulturalnej Dzieci  

i Młodzieży "Schola 
Cantorum"  

zadanie nie zostało zrealizowane 

Nowe Drogi dla Kultury   
Katolickie Centrum Edukacji 
i Kultury im. św. Jana Pawła 

II w Śremie  
zadanie nie zostało zrealizowane 

PUSZCZYKOWSKIE SKARBY – 
OPOWIADACZE HISTORII   

Key For Tomorrow  01.05.2021 - 30.10.2021 

20 opowieści prezentowanych" - na 
fanpagu fundacji i profilach 

poszczególnych opowiadaczy, - w formie 
wydruku serii w lokalnej prasie - Echu 

Puszczykowa przez 5 kolejnych miesięcy 
- w formie 20 wydrukowanych 

zewnętrznych fotografii 
wielkoformatowych eksponowanych  
w przestrzeni publicznej – przystanki 

autobusowe i lokalne sklepy - jako 
wystawa wędrująca; 8 godzin warsztat 

dla dzieci;8 filmów zaprezentowanych na 
fanpagu fundacji 

zasięgi postów na 
poziomie 60,5 tys. 

51. Międzynarodowe Chodzieskie 
Warsztaty Jazzowe "Cho-jazz 

2021"   

Klub Miłośników Muzyki 
ASTRY 

30.03.2021 - 30.09.2021 

Organizacja warsztatów jazzowych, 
warsztatów prawa autorskiego, 

organizacja giełdy instrumentów, 
organizacja pleneru fotograficznego  

i wystawy, organizacja koncertów 

150 uczestników; 8000 
widzów.  

XIX Ogólnopolski Festiwal Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych 

im. Jerzego Samelczaka  
w Wilkowicach   

Klub Miłośników Starych 
Ciągników i Maszyn 
Rolniczych "Traktor  

i Maszyna"  

15.07.2021 - 31.12.2021 

Wydanie filmu DVD - stworzenie 
dokumentacji zdjęciowej 800 zdjęć, 

organizacja festiwalu; wystawa 
zabytkowych maszyn rolniczych (00 
eksponatów w tym 235 ciągników), 

organizacja konkursu 

25 tysięcy 
zwiedzających 
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Tworzymy kulturę   
Koło Gospodyń Wiejskich  

w Chojęcinie  
01.09.2021 - 31.12.2021 

Organizacja warsztatów; literacki, 
plastyczny, rękodzieła, organizacja  

2 konkursów, organizacja wyjazdu do 
teatru, wydanie tomiku bajek, 1 impreza 

zdalnie, wydanie kalendarza  imprezy 

1010 odbiorców na 
portalu facebook; 29 

bajek zgłoszonych  
w konkursie 
144 rysunki 

1 wyjazd, 40 dzieci, 19 
opiekunów 

1 wyjazd, 56 
uczestników 

2 dni po 7 godzi, 13 
uczestników 

"Ostrów Kaliski. Nasze 
dziedzictwo. Tu przeszłość łączy 

się z przyszłością"   

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Ostrowie Kaliskim  

01.07.2021 - 15.12.2021 
Zgromadzenie starych fotografii  

i pamiątek, zorganizowanie wystawy, 
wydanie publikacji w formie albumu 

brak danych 

„Staszek Wichura – bohater 
literacki z Książa Wlkp. w grze 

mobilnej”.   

Koło Gospodyń Wiejskich 
wsi Gogolewo-Świączyń  

24.06.2021 - 07.08.2021 
Stworzenie gry plenerowej przy 

wykorzystaniu platformy ActionTrack,  
przygotowanie autorskich grafik do gry 

ponad 50 osób w dniu 
premiery 

17. Międzynarodowe Warsztaty 
Big-bandowe Wielkopolska Dolna 

Saksonia   
Konińska Fundacja Kultury  zadanie nie zostało zrealizowane 

17. Festiwal Pianistyczny 
"Chopinowskie Interpretacje 

Młodych"   
Konińska Fundacja Kultury  01.03.2021 - 31.12.2021 

Przygotowanie festiwalu: wykład, 
konkurs, koncert 

około 150 osób  

XL KONFRONTACJE - 
Ogólnopolski Konkurs Literacko – 

Fotograficzno-Plastyczny   

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie Twórców 

Kultury  
16.05.2021 - 31.12.2021 

Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu 
Literacko-Fotograficzno-Plastycznego. 
Organizacja wystawy i wernisażu prac 

konkursowych. Przygotowanie uroczystej 
gali z ogłoszeniem wyników konkursu, 

wydanie katalogu z pracami 
nagrodzonymi i wyróżnionymi  

w konkursie w nakładzie 400 egz. 
organizacja spotkania poetycko – 

muzycznego 

Wystawa: ok 60 osób; 
gala: około 80 osób  

CYKL IMPREZ KULTURALNYCH PT. 
"WIOSNA Z PEGAZEM" i "JESIEŃ 

POD PEGAZEM"   

LESZCZYŃSKIE 
STOWARZYSZENIE 

TWÓRCÓW KULTURY  
16.05.2021 - 31.12.2021 

Zorganizowanie spotkań poetycko – 
muzycznych 

Około 100 osób 

V FESTIWAL MUZYKI AUTORSKIEJ 
I PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ   

LESZCZYŃSKIE 
STOWARZYSZENIE 

TWÓRCÓW KULTURY  
01.08.2021 - 31.12.2021 

Festiwal: organizacja konkursu dla 
muzyków oraz organizacja koncertu 

 40 słuchaczy;  
w festiwalu wzięło 

udział: 12 uczestników 
do 20 roku życia i 10 
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uczestników do 40 lat  
i 5 powyżej 40 roku 

życia. 

"Wielkopolska - nie ma takich 
miejsc" edukacja i rozwój 
kompetencji kulturalnych 

mieszkańców Wielkopolski   

Manufaktura Piosenki 
Harcerskiej Wartaki  

01.03.2021 - 31.08.2021 Wydanie płyty z 22 piosenkami brak danych 

XIV Ogólnopolski Kurs Śpiewu 
Gregoriańskiego   

Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studiów 

Śpiewu Gregoriańskiego - 
Sekcja Polska  

30.05.2021 - 30.09.2021 

Wykłady i prelekcje w ramach badań 
prowadzonych nad zabytkami  

z utrwalonym repertuarem 
gregoriańskim, Organizacja koncertów, 
Organizowanie codziennych liturgii ze 

śpiewem gregoriańskim (Jutrznie, Msze 
św.) 

brak danych 

Baier z Manieczek - ojciec nam 
wszystkim.   

Nadnotecka Fundacja 
Artystyczna  

01.04.2021 - 31.12.2021 
Organizacja wystawy, publikacji, 

przygotowanie materiałów (wywiady, 
fotografie) 

brak danych 

Wielkopolska Zanotecka - 
opowieść o początku świata.   

Nadnotecka Fundacja 
Artystyczna  

01.03.2021 - 31.12.2021 

 Wykonanie materiału ikonograficznego, 
Prace archiwalne i źródłowe, 

Przygotowanie i utrzymanie portalu 
informującego, przygotowanie wystawy 

brak danych 

Nagranie płyty pt. „Brawyndy 
styndy” - Kapela Zza Winkla.   

Nowotomyskie 
Towarzystwo Kulturalne  

01.09.2021 - 31.12.2021 Wydanie płyty z utworami zespołu brak danych 

Pieśni naszej historii   
OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA W RYCHWALE  
09-05-2021 - 30.11.2021 

Organizacja warsztatów, konkursu 
literackiego, wykładów oraz koncertu  

o tematyce patriotycznej. 5 opracowań 
muzycznych – partytur 

Ponad 1000 osób; 
poprzez media 

społecznościowe około 
5000 osób. 

X Jubileuszowy Międzynarodowy 
Festiwal Orkiestr Dętych  

w Słupcy   

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Słupcy  

02.08.2021 - 14.10.2021 
Parady orkiestr, musztry paradne, 

koncerty  orkiestr 
1000 

Ogólnopolski Zlot samochodów 
Pożarniczych i Zabytkowych 

Zakrzewo 2021   

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Zakrzewie  

14.06.2021 - 10.09.2021 
Organizacja zlotu samochodów 

pożarniczych zabytkowych, organizacja 
koncertu, festynu, wystaw 

3000 osób 

Palimy się do muzyki - "Damy  
i huzary" Łucjana Kamieńskiego - 

Wspieranie warsztatów  
i przedsięwzięć artystycznych, 

adresowanych i przeznaczonych 
dla lokalnej społeczności 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie z Muzyką 

do Ludzi  
11.07.2021 - 31.12.2021 

Przygotowanie spektaklu operowego  
„Damy i Huzary” 

200 osób publiczności, 
zasięgi postów 
promujących 

wydarzenie - od 150 do 
6500 
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Spotkanie z Matką Radosną   
Parafia Rzymsko - Katolicka 
pw. Św. Marii Magdaleny  

w Zakrzewie  
01.06.2021 - 30.09.2021 

 Organizacja koncertu Spotkanie z Matką 
Radosną, nagranie relacji z koncertu 

  20 osób 

XXVI Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej i Kameralnej 

w Wolsztynie   

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. NMP Niepokalanie 
Poczętej w Wolsztynie  

01.03.2021 - 31.12.2021 
Uruchomienie i uaktualnienie strony 
internetowej festiwalu, organizacja  

5 koncertów 

W koncertach 
uczestniczyło 800 osób 

PROJEKT KOSTKA 2021   

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny  
w Złotowie  

01.04.2021 - 31.10.2021 
Wydarzenie artystyczne – dwudniowe 

koncerty 
ok 2.000 uczestników  

Festiwal Filmowy "Kruszewskie 
Lato Filmowe"   

Polska Fundacja Artystów 
Scenicznych "Plac 

Teatralny"  
15.05.2021 - 13.08.2021 

100 godzin warsztatów filmowych,  
w ramach warsztatów powstały 3 etiudy 
filmowe oraz 2 krótkometrażowe filmy 

dokumentalne; ponad 180 min. 
materiału filmowego oraz materiału 

making off, organizacja seansów 
filmowych 

W warsztatach 
filmowych wzięło udział 

17 uczestników. 

XXV Lednicka Wiosna Poetycka   
Polski Komitet Pomocy 

Społecznej  
01.03.2021 - 30.11.2021 

Organizacja konkursu poetyckiego, 
4spotkania autorskie, 4 warsztaty 
literackie,1 warsztat dziennikarski, 

160 uczestników 
zadania, Łącznie  
w 4 warsztatach 

uczestniczyło 76 osób. 

Wielkopolski Festiwal Chórów  
i Orkiestr Oddziału 

Nadnoteckiego w Pile   

Polski Związek Chórów  
i Orkiestr Oddział 
Nadnotecki w Pile  

01.09.2021 - 30.112021 
Organizacja 3 festiwalów, prezentacja 

dorobku kulturalnego 18 grup 
muzycznych 

około 450 osób 

"TRYPTYK ZWYCIĘSKI POLSKI"   
Polski Związek Chórów  

i Orkiestr Oddział 
Wielkopolski "MACIERZ"  

15.03.2021 - 31.12.2021 
Przygotowanie, organizacja i realizacja  

a koncertów 
brak danych 

Przez sztukę do nauki - Lipcowe 
spotkania multidyscyplinarne   

Polskie Towarzystwo 
Matematyczne  

01.03.2021 - 31.07.2021 
Koncert, wykład artystyczno-naukowy, 

materiały multimedialne, dostępne  
w Internecie. 

ok. 180 osób, 

XVI Letni Festiwal Orkiestr 
Dętych Południowej Wielkopolski   

Południowowielkopolski 
Związek Chórów i Orkiestr  

01.07.2021 - 30.09.2021 Organizacja 5 koncertów ok. 2500 osób 

INTERTEATR 2021   
POZNAŃSKA FUNDACJA 

ARTYSTYCZNA  
02.08.2021 - 31.12.2021 

Przygotowanie 3 spektakli; rejestracja , 
montaż i prezentacja 3 video filmów na 

platformie internetowej, 
Przeprowadzono próby sytuacyjne  

w warunkach scenicznych i 6 warsztatów 
z kamerą na potrzeby filmu  

około 300 widzów 

MUZYKA DOBRA NA WSZYSTKO   
Poznańskie Stowarzyszenie 

Animatorów Kultury  
26.04.2021 - 31.12.2021 

Przeprowadzenie i organizacja koncertu 
muzycznego-1 stacjonarnie, 1-online 

 152 osoby 
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Wspieranie rozwoju czytelnictwa   
Poznańskie Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk  
zadanie nie zostało zrealizowane 

Weekendy z historią w Parku 
Dzieje   

STOWARZYSZENIE "DZIEJE"  24.04.2021 - 31.10.2021 
48 plenerowych widowisk o tematyce 

historycznej 
brak danych 

Wielkopolanie nad Wisłą. Gen. 
Kazimierz Raszewski   

Stowarzyszenie "Gloria in 
Musica"  

01.03.2021 - 31.12.2021 

 Stworzenie i realizacja filmu 
"Wielkopolanie nad Wisłą. Gen. 

Kazimierz Raszewski", publikacja filmu  
w serwisie YouTube. 

nieograniczona liczba 
osób 

Jazz w muzeum 2021   
Stowarzyszenie "Jazz  

w muzeum"  
16.04.2021 - 30.12.2021 Organizacja 8 koncertów  150-200 odbiorców 

Zasłużony dla Polski - uroczystość 
i wystawa upamiętniające 

Mieczysława Jałowieckiego.   

STOWARZYSZENIE 
"KAMYCZEK"  

01.05.2021 - 21.09.2021 

Utworzenie stałej wystawy pamiątek 
dotyczących  Mieczysława Jałowieckiego, 

organizacja uroczystości  poświęconej 
politykowi i społecznikowi 

Mieczysławowi Jałowieckiemu. 

300 osób. 

„Wiwatem po turskiej ziemi”   
Stowarzyszenie 

"Mieszkańcom Gminy 
Gołuchów"  

01.08.2021 - 30.112021 

Organizacja koncertu folklorystycznego  
Przygotowanie wystawy, Pokaz 

tradycyjnych potraw regionalnych, 
Organizacja biesiady tanecznej  

1 koncert - 300 
(publiczność, widownia),  

1 wystawa - 200 
(publiczność, widownia), 

1 pokaz - 200 
(publiczność, widownia), 

1 biesiada - 150 
uczestników 

XIV Zakrzewski Sejmik Młodzieży   
Stowarzyszenie "Strefa 

Kultury"  
01.03.2021 - 30.11.2021 

brak sprawozdania; dane z oferty: warsztaty, sesja popularno-
naukowa   

Projekt: "MAMY CZAS... No nie 
wiem"   

Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury"  

12.07.2021 - 31.12.2021 
  Spektakle, występy, wystawa 

fotograficzna, warsztaty taneczne  
i teatralne 

  ok.60 osób  

15. Ogólnopolski Konkursu 
Młodych Talentów imienia 

Ryszarda Sarbaka.   

Stowarzyszenie "Strefa 
Kultury"  

05-05-2021 - 31.10.2021 
Organizacja konkursu muzycznego, 

występy laureatów 
brak danych 

Piąty Festiwal - Cały Poznań 
Ukulele 2021   

Stowarzyszenie "Sytneza"  01.07.2021 - 31.12.2021 Organizacja warsztatów i koncertów 
ponad 60 tys. 

odbiorców z całego 
świata. 

XVII Ogólnopolski Festiwal 
Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej 

w Lądzie nad Wartą   

Stowarzyszenie "Unia 
Nadwarciańska"  

01.04.2021 - 10.08.2021 

Przeprowadzenie 6 wykładów 
popularno-naukowych 

Przeprowadzenie 4 pokazów rzemiosła 
artystycznego średniowiecznego, 

nagrania wykładów i pokazów oraz 
publikacja w Internecie 

ponad 35 000 osób 
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XVIII Impresje Muzyczne - Piknik 
Orkiestr   

Stowarzyszenie "Vida Artis"  03.05.2021 - 30.10.2021 
organizacja imprezy plenerowej: 

koncerty, parady orkiestr, warsztaty 
taneczne dla 4 grup mażoretek 

 około 900 osób.  

40. Jubileuszowy 
Międzynarodowy Festiwal 

"Chopin w barwach jesieni" 
Antonin 2021   

Stowarzyszenie 
"Wielkopolskie Centrum 
Chopinowskie - Antonin"  

w Ostrowie Wielkopolskim  

01.04.2021 - 21.11.2021 

14 imprez: 3 recitale fortepianowe,  
2 koncerty solistyczno-orkiestrowe 
(Orkiestra Filharmonii Poznańskiej),  

2 koncerty kameralne,1 koncert 
promocyjny (koncert – prolog), 1 koncert 
– epilog w połączeniu z promocją książki 

Dariusza Peśli, trzech wystaw 
plastycznych. Słowo o muzyce wygłosiło 

troje prelegentów. 

brak danych 

34. Turniej Pianistów 
Stypendystów Zagranicznych  

o nagrodę im. Księcia Antoniego 
Radziwiłła   

Stowarzyszenie 
"Wielkopolskie Centrum 
Chopinowskie - Antonin"  

w Ostrowie Wielkopolskim  

05.04.2021 - 15.07.2021 
Organizacja turnieju pianistycznego  
i organizacja głosowania na laureata 

wśród publiczności 
brak danych 

Przygotowanie i realizacja 
przedstawienia teatralnego 

"Opowieść Wigilijna" 

STOWARZYSZENIE 
"ZAGRAJ"  

01.06.2021 - 31.12.2021 

Premiera spektaklu - wydarzenie 
kulturalne. 

Upowszechnienie rejestracji spektaklu na 
kanale YouTube i w mediach 

społecznościowych. 

Premierę na żywo 
obejrzało 120 widzów; 

poziom 3000 
wyświetleń 

Noc 1001 Baśni   
Stowarzyszenie Akademia 

Dobrego Słowa  
01.06.2021 - 31.12.2021 

4 spotkania z Opowieściami dla 
mieszkańców miasta Poznania 

50 + 208 zdalnie 

Warsztaty perkusyjne z Maciejem 
Ślimakiem Starostą  

w województwie wielkopolskim   

Stowarzyszenie Anatomia 
Rocka  

01.03.2021 - 31.12.2021 
Lekcje indywidualne gry na perkusji 

zorganizowanie 3 koncertów i spotkań 
edukacyjnych 

około 130 osób 

Festiwal Endemity 
Stowarzyszenie 

Antropologów Kultury 
"Etnosfera"  

01.09.2021 - 31.12.2021 

7 spotkań autorskich, 2 monodramy 
poetyckie. 

1 slam poetycki, 1 warsztat czytelniczo-
plastyczny dla dzieci 

W zajęciach udział wzięli 
trzecioklasiści ze Szkoły 
Podstawowej nr 5. im. 

Arkadego Fiedlera  
w Gnieźnie.; W slamie 

udział wzięło siedmioro 
poetek i poetów 

Żywe Obrazy. Odzyskiwanie 
pamięci 

Stowarzyszenie 
Antropologów Kultury 

"Etnosfera"  
27.06.2021 - 31.08.2021 3 performance - Żywe Obrazy  około 300 osób, 

WIZYTA 2021 - STREAM   
Stowarzyszenie Artystyczne 

"Usta Usta"  
01.08.2021 - 31.12.2021 

Zaprezentowano trzykrotnie, na żywo,  
z wykorzystaniem komunikatora ZOOM 

spektakl STREAM, wykonano film 
promocyjny, dostępny w sieci 

90 osób 
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internetowej, dedykowany projektowi 
"Stream" w Wielkopolsce. 

„Mój sąsiad Hamlet. Rzecz  
o amatorskich zespołach 

teatralnych, kabaretowych  
i twórczych w powiecie 
poznańskim i powiatach 

Południowej Wielkopolski  
w latach 1945-2000.”   

STOWARZYSZENIE 
ARTYSTYCZNE KOLEKTYW  

06.06.2021 - 31.12.2021 

Przeprowadzono wywiady z aktorami,  
z animatorami kultury, z pracownikami 
Biblioteki Publicznej w Wolsztynie oraz 
Domów Kultury w Wolsztynie, Siedlcu  

i Kargowej, warsztaty online, publikacja 
filmów w serwisie YouTube 

ok 200 wyświetleń 

Wydawnictwo CD z unikalnymi 
nagraniami muzyki 

wielkopolskich zespołów 
ludowych z początku XX wieku   

Stowarzyszenie 
Artystyczno-Edukacyjne 

"Magazyn"  
31.05.2021 - 31.10.2021 

Przygotowane, oczyszczone i obrobione, 
znormalizowane i przygotowane 
dźwiękowo 24 utwory pod kątem 

umieszczenia ich na płycie,  
przygotowanie projektów graficznych 

identyfikacji wizualnej albumu wsparte 
sesją zdjęciową; projekt nadruku płyty, 
okładki płyty oraz wkładki-książeczki. 

brak danych 

Dzieci z Wielkopolski na 23. 
Biennale Sztuki dla Dziecka i 39. 

Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów Młodego Widza Ale Kino!   

Stowarzyszenie 
Artystyczno-Edukacyjne 

"Magazyn"  
29.08.2021 - 31.12.2021 

Pokazy filmowe online- poziom 
osiągniętych rezultatów ze względów 
niezależnych od organizatorów jest 

niesatysfakcjonujący (pandemia Covid-
19) 

brak danych 

XXI Ogólnopolski Festiwal 
Teatrów Niezależnych   

Stowarzyszenie 
Artystyczno-Edukacyjne 

Pracownia Teatralna  
zadanie nie zostało zrealizowane 

Konkurs im. A. Wojtkowskiego 
dla bibliotekarzy województwa 

wielkopolskiego   

Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich 

Zarząd Okręgu w Poznaniu  
13.09.2021 - 31.12.2021 

Organizacja konkursu,10 utworów 
muzycznych w wykonaniu Jacka Szwaja. 

Koncert utworów muzyki filmowej 
wykonanych na fortepianie 

brak danych 

„Czytanie to odkrywanie siebie”   
Stowarzyszenie Centrum 

Rehabilitacyjno-Kulturalne 
Promyk-Gniezno  

11.07.2021 - 30.09.2021 
 Organizacja pikniku literacko-

artystycznego, narodowe czytanie, 
organizacja koncertu 

380 osób 

Trzy odsłony muzyki- gitara   
Stowarzyszenie 

COOLturalna Tarnówka  
20.06.2021 - 30.11.2021 

Trzy koncerty z udziałem gitary, 
pogadanki edukacyjne 

239 osób 

Działalność galerii: SKALA w 2021 
roku   

Stowarzyszenie Czasu 
Kultury  

01.03.2021 - 31.12.2021 

9 wystaw, 8 wernisaży oraz  
8 oprowadzań autorskich lub 
kuratorskich, dokumentacja 

fotograficzna opublikowana w Internecie 

2229 użytkowników 
obserwuje fanpage 
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XXIV edycja "Dni Kwitnących 
Wiśni"   

Stowarzyszenie Dla 
Rozwoju Starej Wiśniewki  

i Okolic "Gromada"  
15.07.2021 - 15.09.2021 

Organizacja rajdu rowerowego, program 
artystyczny przedstawiło pięć chórów 
oraz kabaret KGW ze Starej Wiśniewki  

W festiwalu wzięło 
udział około 700 osób 
w rajdzie wzięło udział 

100 osób 

Tradycja żyje w nas - z pasji  
i inspiracji   

Stowarzyszenie Długosz 
Królewski  

01.06.2021 - 31.12.2021 

Organizacja 6 warsztatów, opracowanie  
i wydanie 1500 sztuk folderów, które 

zawierają zdjęcia i opisy  
z przeprowadzonych warsztatów 

24 

"Biały obrus nasnuwany 
historiami" - interdyscyplinarne 

widowisko o Helenie 
Moszczeńskiej   

Stowarzyszenie Edukacyjne 
"Gimnazjum 2000"  

19.04.2021 - 10.10.2021 

a) stworzenie 4 rodzajów materiałów 
dydaktycznych – film, teledysk, animacja, 

scenariusz b) stworzono 1 widowisko;  
c) 120 wykonawców wystąpiło  

w widowisku; d) w realizację projektu 
poza główny organizatorem 

zaangażowanych było 13 partnerów;  
e) zorganizowano 3 otwarte pokazy 
filmowe; f) zostały skomponowane  

4 autorskie piosenki na potrzeby 
widowiska; g) piosenka finałowa "Pieśń  

o miłości białą nicią nasnuwana" 
pojawiła się na antenie 5 rozgłośni 

radiowych; 

479 wyświetlenia 
YouTube 

W małym kinie   
Stowarzyszenie Emerytów  
i Rencistów w Orzechowie  

01.08.2021 - 15.12.2021 
Projekcja sześciu filmów, warsztaty 

radiowe 
5 osób brało udział  

w warsztatach 

A100R’21 – W setną rocznicę 
urodzin Astora Piazzolli   

Stowarzyszenie Forum 
Kultur  

01.06.2021 - 11.12.2021 
Organizacja koncertów, prelekcji, 

warsztatów tanecznych i wernisaże 
fotografii. 

 Ok. 80 osób 

CENTRALA FOTSPOT - twórcza 
przestrzeń dla wielkopolskiej 
fotografii w Galerii CENTRALA   

Stowarzyszenie Fotspot  01.03.2021 - 31.12.2021 

Realizacja 5 wystaw fotograficznych oraz 
wystawy grafiki komiksowej wraz  

z wykonaniem dokumentacji 
fotograficznej audio i video większości 

spotkań autorskich i wykładów. 
Wszystkie materiały opublikowano  

w mediach społecznościowych Galerii 
Centrala, 26 h konsultacji fotograficznych 

48 tys. użytkowników 

III Międzynarodowy Festiwal im. 
Józefa Madei   

Stowarzyszenie im. Józefa 
Madei  

11.07.2021 - 31.12.2021 

 Organizacja 5 koncertów (ok. 8 godz.) - 
organizacja 2 warsztatów mistrzowskich 

(ok. 24 godz.),- dokumentacja 
fotograficzna, umieszczenie relacji  

z wydarzeń w Internecie i na stronach 

2000 osób  
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portali społecznościowych 
Stowarzyszenia  

Jazz Top w Blue Note   
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Muzycznych "Blue Note"  

15.08.2021 - 31.12.2021 
Przeprowadzenie dwóch koncertów  

z cyklu Jazz Top w Blue Note 

brak danych-24 860 
użytkowników śledzi 

fanpage Stowarzyszenia 

Nowi Mistrzowie   
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Muzycznych "Blue Note"  

15.08.2021 - 31.12.2021 

Zrealizowano dwa warsztaty dla młodych 
muzyków - po 1,5 godz. Każdy, 
zorganizowano dwa koncerty, 

umożliwiono udział w dwóch jam session 

brak danych-24 860 
użytkowników śledzi 

fanpage Stowarzyszenia 

Odzysku-jemy. Historie 
marnowanego jedzenia  

w Wielkopolsce.   

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Twórczych Kod_krowa  

15.08.2021 - 31.12.2021 

Dwuetapowe warsztaty z odzyskiwania 
żywności  

Wyświetlenie filmu w Domu 
Tramwajarza, publikacja filmu  

w Internecie 

Udział w warsztatach:  
9, obejrzano 

stacjonarnie: 40; 
Wyświetlenie filmu 

online: 48693 

X Jubileuszowy Festiwal Rocka 
Progresywnego Baszta ProgFest 

im. Jarosława Jarety Burego   
Stowarzyszenie Inno Qltura  01.09.2021 - 31.12.2021 

 Organizacja 4 koncertów, stoiska 
wystawiennicze-promocja zespołów 

500 osób  

Spektakl teatralno-musicalowy 
pod tytułem "Jak Pan może, 

Panie Inspektorze" jako forma 
promocji potencjału 

artystycznego Seniorów 60+ z 
gminy Czerniejewo i aktywizacji 
społeczno-kulturowej środowisk 

senioralnych.   

Stowarzyszenie 
Integracyjno-

Rehabilitacyjne "Razem"  
30.04.2021 - 31.12.2021 

Warsztaty teatralne, przygotowanie 
spektaklu 

 (minimum 200 osób 
razy 4 występy) 

Wielkotrąbka   Stowarzyszenie Jazz Poznań  01.04.2021 - 31.12.2021 
Organizacja konkursu i wykładów 

stacjonarnie i online 

Konkurs na 
najgłośniejszego 

trębacza 
1 267 389 odbiorców  

Wykłady 
1036 odbiorców 

Poznań Jazz Album - Antologia 
nagrań poznańskiego jazzu   

Stowarzyszenie JAZZ 
Wielkopolski  

04.05.2021 - 31.12.2021 

 Przygotowanie i wydanie premierowego 
albumu  "Poznań Jazz Album - Antologia 
nagrań poznańskiego jazzu - Poznań Jazz 

Projects - vol. 1" 

Brak danych: wydano 
500 egzemplarzy 

albumu 

Festiwal KŁODAWSKIE DWORY 
2021   

Stowarzyszenie Kłodawskie 
Dwory  

02.07.2021 - 31.12.2021 
Organizacja festiwalu: 2 koncerty,  

1 Recital, 1 wieczór operowy 
5000 odbiorców 

Wielkopolskie smaki kawy   
Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich 

BUKOWIANKI w Bukownicy  
05.07.2021 - 30.11.2021 

Stworzenie kalendarza, warsztaty 
kulinarne, pokazy, organizacja  

500 osób  
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i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, 
organizacja pikniku  

Simchat Chajim Festival #2021   Stowarzyszenie Krotochwile  11.04.2021 - 31.12.2021 
2 koncerty, 5 spotkań, 3 warsztaty,  

5 wykładów, 2 wystawy, 
łącznie ok. 1 041 

Kwileckie Kolędziołki   
STOWARZYSZENIE 

KULTURALNE - STARA 
SZKOŁA 19  

02.08.2021 - 04.12.2021 50 godzin warsztatów brak danych 

Jubileusz 25-lecia Grupy 
Baletowej "Gwiazda"   

Stowarzyszenie Kulturalne 
"Gwiazda" w Ostrowie 

Wielkopolskim  
01.08.2021 - 31.12.2021 

Przygotowanie i odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy, 

Koncert galowy 
ok. 300 

XIX Ogólnopolski Konkurs 
Taneczny im. Aliny Janikowskiej 

"Magia Tańca"   

Stowarzyszenie Kulturalne 
"Gwiazda" w Ostrowie 

Wielkopolskim  
01.08.2021 - 31.12.2021 

Relacja filmowa, przeprowadzenie 
konkursu tanecznego 

  prezentacje taneczne 
wystawione w 
konkursie: 166  

X Festiwal sztuki - "Gmina Golina 
twórcami słynie"   

Stowarzyszenie Kulturalne 
Tradycja  

01.06.2021 - 31.10.2021 

Organizacja pokazów i jarmarku, plener 
malarsko rzeźbiarski i hafciarski,  

5 warsztatów, organizacja koncertu, 
nagranie warsztatów i publikacja online 

500 osób  

"Łamacze Szyfrów edycja 2021 - 
ogólnopolska gra kryptologiczna 

popularyzująca rolę 
wielkopolskich matematyków  

i wojskowych w złamaniu szyfru 
Enigmy"   

Stowarzyszenie Kulturalno-
Turystyczne VIATOR  

01.06.2021 - 31.12.2021 
Opracowanie gry która składała się  

z 7 wykładów i 18 zadań.  

ilość uczestników 
projektu 691 

Ilość obserwatorów/ 
sympatyków projektu 

(do których dotrze 
informacja o grze)  

20 000 

XI Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski  

im. R. Brandstaettera   

Stowarzyszenie Ludzi 
Kreatywnych "Pokrzywa"  

01.09.2021 - 31.12.2021 
Organizacja konkursu recytatorskiego 

oraz warsztatów dla uczestników, 
spotkanie z poetą 

ponad 50 osób  

Wybicki-REAKTYWACJA VII   
Stowarzyszenie Miłośników 
Dziedzictwa Narodowego 

im. gen. Józefa Wybickiego  
09.05.2021 - 30.11.2021 

Wyprodukowano dwa odcinki do 
programu Res Gestae, Opracowało quest 

pt.: „Historia Manieczek z Józkiem  
i Janem w tle”. I wydano go (karta 

questu – folder) w nakładzie 2000 egz., 
przeprowadzono warsztaty z questingu 
(metody tworzenia gier terenowych na 

potrzeby interpretacji dziedzictwa 
kulturowego i promocji miejscowości) 

169 osób 

Musica Restituta - Polonez 
znaczy Polski - antologia 

wielkopolskiego poloneza XVIII 
wieku   

Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury i Sztuki  

01.10.2021 - 31.12.2021 

Materiał audio (pliki audio)  
i umieszczenie go do nieodpłatnego 

pobrania na platformach 
sreamingowych: Spotify, youtube, Wraz 

33 subskrybentów 
kanału YouTube; 50 
wyświetleń albumu 
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z umieszczonym produktem audio 
dołączona została w formie pliku 

"książeczka" z informacjami  
o repertuarze, wykonawcach oraz 

partnerach produktu. 

Festiwal Muzyka w Dawnej 
Wielkopolsce - edycja 2021   

Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury i Sztuki  

15.03.2021 - 24.10.2021 

Przygotowano i zrealizowano  
5 koncertów wraz z przeprowadzeniem 

transmisji on-line na kanale YouTube  
i FB.  

50 wyświetleń na 
YouTube 

XXIII Międzynarodowe Spotkania 
Folklorystyczne   

Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury Ludowej  

zadanie nie zostało zrealizowane 

"Kultura bliżej nas" - cykl 
koncertów muzyki a cappella dla 

mieszkańców miejscowości 
oddalonych od centrów 

kulturalnych   

Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki Kameralnej 
"Affabre Concinui"  

10.09.2021 - 10.12.2021 Organizacja 3 koncertów około 500 uczestników 

X Letnie Spotkania Kameralne – 
Krzyż Wielkopolski i Sieraków 

2021.   

Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki Organowej  

i Kameralnej „Sauerianum”  
01.06.2021 - 20.10.2021 organizacja festiwalu:  9 koncertów około 770 osób 

"Wieczór artystyczny ze słowem  
i piosenką"   

Stowarzyszenie Miłośników 
Wsi Żegocin  

03.05.2021 - 31.10.2021 
2 wykłady tematyczne, 2 recitale  

w wykonaniu Katarzyny Zawady, 2 quizy 
wiedzy o artystkach, 2 nagrania video   

200 osób 

Projekt Off Opera 2021 - 
program edukacyjny   

Stowarzyszenie Młodych 
Animatorów Kultury  

04.05.2021 - 31.12.2021 

26 warsztatów,  6 pokazów pracy 
warsztatowej oraz premiera publikacji 
edukacyjnej, stworzenie artystycznej 
instalacji dźwiękowej, stworzenie 15 

listów do przyszłości 

Liczba miejsc 
umożliwiających udział 

w warsztatach 830  
Łączna liczba miejsc 

umożliwiających udział 
w zadaniu 1880 

15. Multi Art Festival, Kalisz 2021   Stowarzyszenie Multi.Art  01.08.2021 - 31.10.2021 

W programie Festiwalu znalazło się 
ponad 20 wydarzeń, a wśród nich m.in. 

warsztaty, spotkania, koncerty czy 
rowerowy rajd, pokazy filmowe, slam 

poetycki, silent disco.  

około 1500 osób  

Lamentacje - Wacław z Szamotuł 
wobec XXI. wieku   

Stowarzyszenie Musica 
Patria  

01.06.2021 - 31.12.2021 

Nagranie i publikacja  płyty muzycznej  
w wersji cyfrowej dostępnej bezpłatnie 

w formie online. 9 profesjonalnych 
filmów, w rozdzielczości 4k,  

publikacja w serwisach 
internetowych 

wygenerowała ok. 
60000 odsłon 

VIII SPAM Warsztaty Kina 
Niezależnego   

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Społeczności Ziemi 

21.06.2021 – 30.09.2021 
6 dni warsztatów 1 film 

krótkometrażowy 
20 
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Pleszewskiej "Forum 
Młodych"  

Warsztat plastyczno-teatralny 
Galerii TAK - wsparcie 

Wielkopolskiej twórczości osób  
z niepełnosprawnością 

intelektualną   

STOWARZYSZENIE NA TAK  01.09.2021 - 31.12.2021 

Przeprowadzono 1 cykl zajęć 
poświęconych zagadnieniom teatralno-

plastycznym, wyprodukowano 1 film 
dostępny w sieci podsumowujący prace 

warsztatowe, wieńczący działania, 
stworzono 1 program warsztatów 

dedykowanych grupie twórców  
z niepełnosprawnością intelektualną  

20 osób  
z niepełnosprawnością 

intelektualną 

"Historie w drewnie zapisane"   Stowarzyszenie Nasz Czas  07.03.2021 - 14.07.2021 
Zrealizowane 4 spoty telewizyjne - każdy 
o długości 30 sek. 100 emisji w telewizji 

regionalnej 
szacunkowo 30 tys.  

"Ślady przeszłości"   Stowarzyszenie Nasz Czas  25.04.2021 - 19.06.2021 

Zrealizowane zostały 4 filmy . Czas 
każdego z nich to 3-4 minut., publikacja 

w Internecie na stronie muzeum  
i portalach społecznościowych 

łącznie ponad 11 tys. 
wyświetleń i ponad 200 

udostępnień 

"Wokół Platana"   Stowarzyszenie Nasz Czas  15.08.2021 - 30.10.2021 
Zorganizowanie imprezy artystyczno-

kulturalnej, organizacja koncertu 
2000 tys. osób 

Warsztaty muzyczne dla 
muzyków orkiestry dętej 

składającej się z mieszkańców 
województwa wielkopolskiego   

Stowarzyszenie Orkiestra 
Dęta w Chludowie  

01.03.2021 - 31.12.2021 6 dni warsztatów z gry na instrumentach  50 osób 

Jubileuszowy Guzik z pętelką -  
5. edycja Festiwalu rękodzieła  

w Kórniku   
Stowarzyszenie Paradoks  01.05.2021 - 31.12.2021 1 konkurs rękodzielniczy, 1 wernisaż 

Do konkursu zgłoszono 
71 prac. Udział wzięło  

w projekcie 39 
uczestników (aktywnie - 

autorzy prac) oraz 
bardzo wielu biernych 

uczestników (gości 
wernisażu, 

zwiedzających 
wystawę).  

Zaradna Wielkopolanka   Stowarzyszenie Paradoks  10.05.2021 - 31.10.2021 
5 warsztatów (łącznie 15 godzin); 

wydano broszurkę 
kilkadziesiąt osób (dzieci 

wraz z rodzicami). 

Ogólnopolskie Konfrontacje 
Kapel Dudziarskich   

Stowarzyszenie Polskich 
Artystów Muzyków Oddział 

Poznański  
05.04.2021 - 31.08.2021 

1 warsztat, 1 seminarium, 1 publiczna 
prezentacja kapel dudziarskich  

i koźlarskich oraz solistów, 1 konkurs dla 
budowniczych instrumentów; pozyskane 

instrumenty w wyniku konkursu dla 

300 odbiorców 
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budowniczych 3 instrumenty (kozioł 
weselny, 2 egz. dud wielkopolskich typu 

bukowsko-kościańskiego) 

Prezentacja osiągnięć 
artystycznych osób 

niepełnosprawnych – XX Koncert 
Stowarzyszenia „Przyjaciel”  

i zespołu TACY SAMI.   

STOWARZYSZENIE POMOCY 
DZIECIOM I MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
"PRZYJACIEL"  

15.03.2021 - 24.11.2021 
Organizacja koncertu dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnościami 
brak danych 

Dostępny świat - kolejne 
warsztaty i przedsięwzięcia 

artystyczne dla niewidomych  
i słabowidzących.   

STOWARZYSZENIE POMOCY 
NIEWIDOMYM I SŁABO 

WIDZĄCYM 
ABSOLWENTOM OŚRODKA 

SZKOLNO- 
WYCHOWAWCZEGO DLA 

DZIECI NIEWIDOMYCH  
W OWIŃSKACH "BYĆ 

POTRZEBNYM"  

01.09.2021 - 31.12.2021 
 Organizacja 2 koncertów, warsztatów 
muzycznych, dwa wyjazdy na koncerty 

do Poznania 

 
Udział ponad 60 

wychowanków Ośrodka 
w Owińskach z różnymi 
niepełnosprawnościami 

w koncertach na 
miejscu. 
Udział 60 

wychowanków Ośrodka 
w Owińskach z różnymi 
niepełnosprawnościami 

w warsztatach na 
miejscu. 

Udział wychowanków 
Ośrodka w Owińskach 

35 osób z różnymi 
niepełnosprawnościami 

w koncertach 
wyjazdowych. 

I. J. Paderewski z okazji 80 
rocznicy śmierci (1941-2021), 
koncerty dla Mistrza. "To on 

stworzył partyturę Niepodległej 
Polski z dostępem do morza"   

STOWARZYSZENIE 
POZNAŃSKI CHÓR 

NAUCZYCIELI IM IGNACEGO 
JANA PADEREWSKIEGO  

01.05.2021 - 31.12.2021 
Organizacja koncertów artystycznych, 

stworzenie śpiewników dla publiczności 

Liczba odbiorców:  
w Lubaszu 350 osób,  

w Swarzędzu 150 osób.  

32. Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny „Bukowińskie 

Spotkania”   

STOWARZYSZENIE PRO-
SENIOR  

01.03.2021 - 10.11.2021 

Organizacja festiwalu, prezentacja 
zespołów z różnych stron Europy; 

Działania festiwalowe, utrwalono na 
nośnikach multimedialnych  

i fotografiach. Przedstawione je na 
stronach internetowych organizatorów 
projektu i Facebooku. Przygotowanie  

i wydanie Gazety Bukowińskiej, dodatku 
do miesięcznika „Z pierwszej ręki) 

brak danych 



31 
 

MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB 
KULTURY KUŹNIA ARTYSTYCZNA   

Stowarzyszenie Przystań  01.06.2021 - 31.12.2021 

Kuźnia taneczna dla dzieci od 6 roku 
życia – 30 h zajęć dla 20 osób (wskaźnik 

rezultatu-dziennik zajęć); - Kuźnia 
teatralna - Działalność amatorskiej grupy 

"Poruszenie" - 64 h zajęć dla 15 osób 
(wskaźnik rezultatu-dziennik zajęć); - 

Arteterapia dla kobiet- 15 h zajęć dla 10 
kobiet (wskaźnik rezultatu-dziennik 

zajęć); - Działalność Kawiarenki 
Artystycznej - 138 h spotkań dla 44 
stałych uczestników; zrealizowano 

godzinny koncert amatorskiego zespołu 
„CrossRoad” z udziałem publiczności 
(młodzieży i dorosłych) oraz nagranie 

fragmentów koncertu udostępnionych 
na Facebooku Stowarzyszenia; 

zrealizowano jeden spektakl teatralny   

1207 osób. 

Mood for wood 2021- warsztaty 
projektowania partycypacyjnego   

Stowarzyszenie Punkt 
Wspólny  

01.03.2021 - 31.12.2021 

11 dni warsztatów projektowych  
i realizacyjnych; Warsztaty  

z ornitologiem (4 spotkania) oraz spacer 
badawczy; 5 wykładów na temat 

projektowania, publiczna prezentacja 
projektów powstałych w ramach 

warsztatów, szkolenie BHP, 
dokumentacja filmowa, 5 mebli 

miejskich 

ok. 230 osób 

Śladami dziedzictwa kulturowego 
Puszczy Noteckiej: tworzenie 

questów   

Stowarzyszenie 
Rewitalizacji Zabytkowych 
Cmentarzy "Koimeterion"  

25.04.2021 - 31.12.2021 
 Opracowanie 1 quest w formie 

drukowanej, jako aplikacja mobilna oraz 
zamieszczona w witrynie internetowej 

QUEST UKOŃCZONY: 
109 razy  

Malarze i malarki 2.0   
Stowarzyszenie Rozwoju 
Ziemi Grzegorzewskiej  

01.03.2021 - 30.11.2021 

 Odbyły się 4 warsztaty z malarstwa, 
Odbyły się 2 wyjazdy do miejsc kultury,  
Odbyły się dwa spotkania z lokalnymi 

artystami, 1 wystawa, 1 plener malarski 

około 150 osób  

Red Smoke Festival   Stowarzyszenie s.m.o.k.e.  zadanie nie zostało zrealizowane    

Teatr tęskni za dziećmi, dzieci 
tęsknią za teatrem 

Stowarzyszenie Spółdzielnia 
Teatralna  

01.07.2021 - 30.11.2021 
Zrealizowano 14 pokazów programu  

w 8 przedszkolach 
Dzieci 8 przedszkoli 

Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie powierzenia 

lub wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego 

Stowarzyszenie STACJA 
INSPIRACJA  

16.05.2021 - 30.11.2021 
Wydanie 200 sztuk bajki, nagranie 

audiobooka, 2 spotkania promocyjne, 
publikacja w Internecie 

274 wyświetlenia na 
kanale YouTube 
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w dziedzinie kultury w roku 2021. 
"Fortepian ze strychu" - 

przeczytaj i/lub posłuchaj 

Frankenstein - spektakl   
STOWARZYSZENIE 

TEATRALNE "U PRZYJACIÓŁ"  
01.05.2021 - 31.12.2021 

Przygotowanie i ośmiokrotnie (8x) 
prezentację spektaklu "Frankenstein" 

244 widzów 

Realizacja serialu "Show Me" Stowarzyszenie The Art  07.03.2021 - 31.12.2021 
Projekt realizacji serialu, premiera filmu 

online  
ponad 1000 odbiorców 

VI Wielkopolskie Dni Sztuki  
i Zdrowia   

Stowarzyszenie Wspierania 
Sztuki, Edukacji i Terapii 

Artefakt  
31.05.2021 - 31.08.2021 

4 koncerty "Tango Fogg - zapomniana 
piosenka", - 4 recitale Haliny 

Zimmermann pt. "Najpiękniejsze",  
- 4 wystawy plastyczne Piotra Paraniaka 
pt. "Dłonie - Relacje", oraz - 2 warsztaty 
biblioterapeutyczne Krzysztofa Samela 

pt. "Moja pieśń".  

mieszkańcy Domu 
Pomocy Społecznej  

w Chwałkowie  
i Raszewach 

Nowa Siła Kuratorska 2021   Stowarzyszenie Wspólne  01.03.2021 - 30.09.2021 

1 wykład streamowany w mediach 
społecznościowych 

1 panel dyskusyjny streamowany  
w mediach społecznościowych 

1 publikacja online 
1 wykład streamowany w mediach 

społecznościowych 
1 panel dyskusyjny streamowany  

w mediach społecznościowych 
2 warsztaty krytyczne na platformie 

Zoom  
1 utwór muzyczny z teledyskiem  

1 wykład streamowany w mediach 
społecznościowych 

2 warsztaty na platformie Zoom  
2 warsztaty na platformie Zoom  

1 prelekcja streamowana w mediach 
społecznościowych  

1 prelekcja streamowana w mediach 
społecznościowych  

3 pikniki sąsiedzkie w 3 miejscowościach: 
Ostrów Wielkopolski, Czarnków oraz 

Przeźmierowie  
1 warsztat upcyclingowe 

1 rozgrywka RPG  
1 warsztat teatralny 

1 warsztat z improwizacji  

warsztaty na platformie 
zoom (ok. 15) 
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1 warsztat antydyskryminacyjny 
1 warsztat zimowy  

1 warsztat scenograficzny poprowadzony 
przez Adama Karola Drozdowskiego 

Hazacka Akademia Wisieloków   
Stowarzyszenie Zespołu 
Regionalnego Wisieloki  

w Szymanowie  
01.03.2021 - 31.12.2021 

Przeprowadzenie 80 godzin warsztatów 
taneczno-śpiewaczych.  

Przeprowadzenie 50 godzin warsztatów 
nauki gry na dudach i skrzypcach 

podwiązanych; 4 prezentacje obrzędów 
kultury hazackiej 

warsztaty taneczne: 
dzieci w wieku 
przedszkolnym  

i szkolnym - 15 osób, 
młodzież - 12 osób oraz 

osoby dorosłe - 10 
osób.; warsztaty gry na 

dudach: 7 osób 

Wielkopolskie Ścieżki 
Kasprowicza   

Stowarzyszenie Zielona 
Grupa  

01.07.2021 - 31.12.2021 

1 książka wydrukowana w ilości 170 
egzemplarzy oraz wydana w formie 

ebooka, jedna opowieść, wydrukowana 
w ilości 20 egzemplarzy, 1 film 

promocyjny, 1 wydarzenie zrealizowane 
w Sali Teatralnej Collegium Maius UAM 
oraz online, 2 rejestracje wykładów dla 

nauczycieli dostępne online 
2 komplety materiałów edukacyjnych  

32 wyświetlenia 
wykładu na YouTube 

Wspomnienia Olgierda księcia 
Czartoryskiego herbu Pogoń 

Litewska 

Stowarzyszenie Zwykłe 
"Razem w Powiecie"  

02.05.2021 - 01.12.2021 
Publikacja - druk 500 egzemplarzy 

wspomnień księcia Olgierda 
Czartoryskiego, spotkania autorskie 

 (400 sztuk), 
rozdysponowano  do 

szkół i bibliotek, 100szt 
podarowano 
mieszkańcom  

Upamiętnienie osób związanych 
z Powstaniem Wielkopolskim- 

tablica na Kwatera Powstańców 
Wielkopolskich Cmentarza 

Komunalnego   

Taczaka 18  04.05.2021 - 15.10.2021 
Tablica o wymiarach 80cmx120cm,  

z kolejnymi 147. nazwiskami 
Powstańców Wielkopolskich. 

brak danych 

XIV Festiwal Sztuki Ludowej   
Towarzystwo 

"Poligrodzianie"  
21.06.2021 - 30.09.2021 

Organizacja Festiwalu Sztuki Ludowej: 
pokazy tańca, koncerty, całodzienne 

atrakcje dla rodzin  
3250 widzów  

XVIII Przegląd Teatrów 
Dziecięcych "Złote Maski"   

TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW KRAJENKI  

01.07.2021 - 01.10.2021 
 4 spektakle i warsztaty aktorskie; 

Stworzono 1 film i komplet dokumentacji 
fotograficznej  

250 osób 

XXIV Dni Lwowa w Poznaniu- 
"Wszyscy jesteśmy z Kresów"   

Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów 

15.05.2021 - 30.11.2021 
Zorganizowanie koncertu,  
zorganizowanie wystawy, 

zorganizowanie wykładów. 

Wszystkie miejsca 
siedzące w salce 

„Laboratorium Wiary” 
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Południowo - Wschodnich 
Oddział w Poznaniu  

Organizacja uroczystości 11 lipca 
Organizacja Dnia Jedności Kresowian 
wydanie wydawnictwa ,, Czerwiec`56 

oczami Kresowian" Tomik wierszy 
Stanisławy Nowosad 

były zajęte (70 miejsc); 
brak danych  

BIGOS NOWOGRÓDZKO-
WILEŃSKI PO WIELKOPOLSKU 

2021   

Towarzystwo Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej 

Oddział w Poznaniu  
15.10.2021 - 15.12.2021 

Organizacja 1 koncertu; 
Zaprezentowanie wystawy 

fotograficznej; pokaz multimedialny, 
prezentacja tablicy pamiątkowej 

umieszczonej w gotyckim kościele 
Bożego Ciała 

 ok. 200 osób 

Muzyczne obrazy Wielkopolski – 
międzynarodowy festiwal 

muzyczny online w zabytkach 
architektonicznych regionu   

Towarzystwo Muzyczne Im. 
Henryka Wieniawskiego  

w Poznaniu  
zadanie nie zostało zrealizowane 

I Pilskie Warsztaty Gospel   
Towarzystwo Przyjaciół 

Chóru Ewangelickiego im. 
Oskara Kolberga w Pile  

01.06.2021 - 29.08.2021 
Organizacja warsztatów oraz organizacja 

koncertu z uczestnikami warsztatów 
udział 39 osób 

EKO-ART   
Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejski  

w Złotowie  
16.04.2021 - 31.12.2021 

Organizacja warsztatów aktorskich, 
wokalnych, muzycznych i plastycznych: 

linoryt, rękodzieło artystyczne, aranżacja 
wystawy prac poplenerowych 

organizacja spływu kajakowego,  

30 osób  

"Energia pokoleń w kulturze  
i tradycji Ziemi Konińskiej"   

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Powiatowy  

w Koninie  
01.06.2021 - 15.10.2021 

Prowadzenie 100 godzin warsztatów 
wokalno-tanecznych; Zorganizowanie  
1 Rodzinnego Turnieju; Przygotowanie 

10 prezentacji artystycznych 
promujących tradycje gminy  

  

200 uczestników  
w warsztatach 

Obrazki z dawnej Kłodawy 
Towarzystwo Samorządowe 

w Koninie  
25.04.2021 - 31.10.2021 

Zadanie polegało na opracowaniu  
i wydaniu publikacji przedstawiającej 12 
krótkich historii o Kłodawie, jej dziejach, 

ważnych obiektach historycznych  
i popularnych miejscach, wydarzeniach 

oraz osobach 

szacunkowo 6 tys. 
odbiorców 

Ślesin Lake Festiwal   
Towarzystwo Społeczno-

Gospodarcze „Dwa Mosty”  
01.04.2021 - 30.11.2021 

Organizacja festiwalu: koncerty, 
wystawa fotograficzna, organizacja zajęć 

zumba, joga 
1000 uczestników 

Sukces kobiecy dawniej i dziś   
Unia Gospodarcza Regionu 

Śremskiego - Śremski 
01.03.2021 – 12.12.2021 Zorganizowanie 4 warsztatów 93 
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Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości  

Wybitni Wielkopolanie i lokalni 
bohaterowie.   

Wielkopolski Oddział 
Związku Literatów Polskich  

01.09.2021 - 31.12.2021 

Zrealizowano dwie audycje 
(słuchowiska), audycje są zarejestrowane 

na nośnikach elektronicznych, powstał 
audiobook 

brak danych 

WIELKOPOLSKI KONKURS PIEŚNI 
PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 

im. Rawickiego Korpusu Kadetów   

Wielkopolski Związek 
Chórów i Orkiestr z siedzibą 

w Lesznie  
18.03.2021 - 31.12.2021 

Organizacja konkursu, organizacja 
koncertu 

Udział ok 13 zespołów 
dziecięcych oraz 10 

dorosłych, 100  
regulaminów, rozesłano 

do zespołów i szkół 

Swingująca Wielkopolska - Mała 
Akademia Jazzu - V edycja   

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Jazzu 

Tradycyjnego - Dixie Club  
01.05.2021 - 31.12.2021 

Przeprowadzenie sześciu koncertów 
edycji Małej Akademii Jazzu; organizacja 

warsztatów i konkursów dla dzieci  
i seniorów 

brak danych 

XIII Poznań Old Jazz Festival   
Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Jazzu 
Tradycyjnego - Dixie Club  

01.07.2021 - 31.10.2021 

Zorganizowanie festiwalu w którym 
przeprowadzono: Paradę 

Nowoorleańską, Mała Akademia Jazzu, 
konkurs plastyczny dla najmłodszych, 

koncert galowy, projekcje filmów, 
wystawę malarstwa 

Parada Nowoorleańska 
wzięło udział 42 

muzyków oraz fanów 
jazzu w liczbie ok. 200 

osób  
Mała Akademia Jazzu  

i konkursu plastycznego 
z udziałem 

najmłodszych 30 
uczestników  

Koncert galowy od 250 
do 300 osób  

3 projekcje filmowe dla 
ok. 150 widzów  

Ekspozycja malarstwa 
czynna była od 6 do 

12.09.2021 

Wydawanie kwartalnika 
„Przegląd Wielkopolski” oraz 

prowadzenie jego wersji 
elektronicznej (kontynuacja)   

Wielkopolskie Towarzystwo 
Kulturalne w Poznaniu  

01.03.2021 - 31.12.2021 

Wydano Cztery numery kwartalnika 
"Przegląd Wielkopolski"  

Nakład 250 egz. Objętość 80 stron każdy;  
Wszystkie numer został zarchiwizowany  

w formie elektronicznej (format.pdf)  
a po wydaniu następnego - 

udostępniony na platformie Issu; 
Zorganizowano akcje wysyłkowe 

„Przegląd Wielkopolski" 
dla bibliotek  
i organizacji 

pozarządowych:  130 
egzemplarzy każdego 

numeru. 
Akcje wysyłkowe 

promujące "Przegląd 
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promujące kolejne numery "Przeglądu 
Wielkopolskiego". Aktualizowano 

fanpage „Przeglądu Wielkopolskiego” na 
Facebooku.   

Wielkopolski": 60 
egzemplarzy każdego 

numeru 
Newsletter "Przeglądu 
Wielkopolskiego": 100 
odbiorców.; Fanpage 

"Przeglądu 
Wielkopolskiego": 300 

uczestników 

VII Ogólnopolski Turniej Tańców 
Polskich o "Wielkopolski But" 

WRONKI 2021   

Wronieckie Stowarzyszenie 
Kultury  

30.05.2021 - 30.11.2021 

Organizacja turnieju ogólnopolskiego, 
turnieju regionalnego, warsztaty w 

szkołach, prelekcja "o folklorze 
wielkopolskim", warsztaty polskie tańce 

narodowe 

1100 + (9600 online) 

"SMOLEŃ WIECZNIE ŻYWY" - 
Festiwal kabaretowy imienia 

Bohdana Smolenia   
Zostań Gwiazdą Kabaretu  17.05.2021 - 31.12.2021 

Stworzenie i obsługa strony 
internetowej; organizacja koncertu 

3158: ilość odsłon 
strony na dzień 

24.03.2022r. 

Teatr obok nas - kształtuję siebie 
i swoją przestrzeń   

Związek Artystów Scen 
Polskich ZASP - 
Stowarzyszenie  

15.05.2021 - 16.07.2021 

Przeprowadzono łącznie 10 dni 
warsztatów po 4 godziny. Odbyło się  

5 konsultacji coachingowych z trenerem 
komunikacji społecznej, łącznie 20 

godzin konsultacji. 1,5 godzinny, otwarty 
pokaz improwizacji teatralnej 

przygotowany przez uczestników zajęć. 
Odbyło się 9 spotkań z 9 artystami. 

W trzech grupach 
wiekowych łącznie 

udział w warsztatach 
wzięło 32 uczestników; 

W spotkaniach  
z artystami wzięło udział 
71 mieszkańców gminy 

Fotografia u podstaw 2021 - 
Edukacja z podstaw fotografii 
prowadzona przez artystów 

fotografików ZPAF   

Związek Polskich Artystów 
Fotografików Okręg 

Wielkopolski  
01.03.2021 - 31.12.2021 

Wyprodukowano i opublikowano 4 filmy 
instruktażowe w formie podcastów. 

Przeprowadzono 2 warsztaty lub 
webinary  

Filmy zostały 
wyświetlone: 

Facebooku blisko 2000; 
YU ponad 125 nowych 

subskrybentów 
zwiększając, 

wyświetlenia filmów  
z 3000; Łącznie 17 osób 

brało udział  
w warsztatach 
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DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 
 

Nazwa konkursu 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

 
Otwarty konkurs ofert na realizację,  

w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z zakresu 
działalności w obszarze ekologii, ochrony 

zwierząt i ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego oraz w ramach wsparcia 

pszczelarstwa w Wielkopolsce pn.: „Program 
poprawy warunków fitosanitarnych rodzin 

pszczelich poprzez wsparcie zakupu 
pokarmów pszczelich”. 

 
Uchwała Nr 3250/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 11 lutego 2021 roku 

„Program poprawy warunków 
fitosanitarnych rodzin pszczelich 

poprzez wsparcie zakupu 
pokarmów pszczelich”. 

 Regionalny Związek 
Pszczelarzy Wielkopolski 
Północnej w Chodzieży 

21.05.2021 - 30.11.2021 

Zakup i rozdysponowanie  604414 
kilogramów pokarmu pszczelego  na 

terenie Województwa Wielkopolskiego 
w roku 2021                                                                     

4667 

Otwarty konkurs ofert pn. „Wsparcie lokalnych 
organizacji pozarządowych 

w lokalizacjach problematycznych w związku  
z transportem żywności z wielkopolskich 

związków stowarzyszeń banków żywności do 
potrzebujących” 

 
Uchwała nr 3248/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 11 lutego 2021 r 

Wsparcie lokalnych organizacji 
pozarządowych w lokalizacjach 
problematycznych w związku  

z transportem żywności  
z wielkopolskich związków 

stowarzyszeń banków żywności 
do potrzebujących. 

Bank Żywności w Koninie 08.04.2021 - 30.09.2021 

(1) wsparcie osób potrzebujących: 
52606,35 kg żywności,                                                     

(2) transport do organizacji: 58 
transportów,                                              

(3) wsparcie osób potrzebujących: 6000 
osób 

6 000 

Związek Stowarzyszeń Pilski 
Bank Żywności 

08.04.2021 - 30.09.2021 

(1) liczba organizacji pozarządowych 
objętych zadaniem: 21,                                                      

(2) wsparcie osób potrzebujących: 6109 
osób, 

 (3) ilość żywności uratowanej przed 
zmarnowaniem: 88967,957 kg 

6 109 

Związek Stowarzyszeń 
Wielkopolski Bank Żywności 

08.04.2021 - 30.09.2021 

(1) ilość przekazanej żywności: 485000 
kg, 

(2) wsparcie zadaniem organizacji: 28 
organizacji,                                                            

10 000 
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(3) liczba osób wspartych w ramach 
zadania: 10000 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w obszarze „Wspieranie 

rozwoju i funkcjonowania organizacji 
pozarządowych” pn. „MOBILNA KUCHNIA 

WARSZTATOWA" 
 

Uchwała nr 4139/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 września 2021 r. 

"Mobilna kuchnia warsztatowa". 
Mobilna kuchnia warsztatowa do 
prowadzenia edukacji w zakresie 

niemarnowania. 

Bank Żywności w Koninie 05.11.2021 - 31.12.2021 

(1) zakup kuchni mobilnej wraz  
z wyposażeniem: 1 szt, 

(2) warsztaty kulinarne: 4 szt 
(zaplanowane na 2022 r.) 

1 

Mobilna kuchnia warsztatowa 
zapobiega marnowaniu żywności 

Związek Stowarzyszeń 
Wielkopolski Bank Żywności 

05.11.2021 - 31.12.2021 

(1) zakup kuchni mobilnej wraz z 
wyposażeniem: 1 szt, 

(2) warsztaty kulinarne: 4 szt 
(zaplanowane na 2022 r.) 

1 

Zakup Mobilnej Kuchni 
Warsztatowej 

Związek Stowarzyszeń Pilski 
Bank Żywności 

05.11.2021 - 31.12.2021 

(1) zakup kuchni mobilnej wraz z 
wyposażeniem: 1 szt, 

(2) warsztaty kulinarne (zaplanowane na 
2022 r.) 

1 

Otwarty konkurs ofert pn. ”"Nasza wieś, naszą 
wspólną sprawą" 

 
Uchwała nr 3348/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 11 marca 2021 r. 

Od seniora do juniora – 
przekazywanie młodszym 

pokoleniom dawnych wiejskich 
tradycji i legend zachowanych w 

pamięci seniorów 

Koło Gospodyń Wiejskich 
Antonin 

02.08.2021 - 31.08.2021 
Zakup stołów i ławek biesiadnych, zakup 

obrusów i czajników 
427 

Zaplątani w Izdebnie przez Unię 
Nadwarciańską 

Stowarzyszenie „Unia 
Nadwarciańska” 

01.09.2021 - 15.11.2021 
Warsztaty wyplatania sznurkiem, 

warsztaty wełny czesankowej 
24 

Doposażenie boiska sportowego 
w Siedlikowie w oświetlenie 

stadionowe 

Ludowy Zespół Sportowy w 
Siedlikowie 

01.08.2021 - 15.11.2021 Zakup naświetlaczy dom boiska 80 

Stworzenie atrakcyjnego miejsca 
spotkań przy świetlicy wiejskiej w 

Ostrowie 

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Ostrowie „FORSYCJA" 

01.08.2021 - 31.10.2021 
Zakup namiotu biesiadnego oraz 

zestawu piknikowego 
250 

Plac zabaw miejscem spotkań i 
rekreacji przy Domu Zakonnym 

etap II 

Prowincja Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek 

Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej 

01.08.2021 - 15.11.2021 Wykonanie placu zabaw Brak danych 

Muszla talentów - obiektem 
rekreacji i wypoczynku 

Parafia pw. Wszystkich 
Świętych w Liskowie 

01.08.2021 - 15.11.2021 Wykonanie Muszli talentów - wiata 10 000 

Doposażenie Amfiteatru Leśnego 
w Dobrzycy i poprawa estetyki 

otoczenia 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych „Dobrzyca” 

01.08.2021 - 30.09.2021 
Zakup leżaków oraz doposażenie w 

meble  
500 

Ocalić od zapomnienia 
Grabowskie wspomnienia 

Stowarzyszenie Aktywne 
Grabowo Królewskie 

01.08.2021 - 13.11.2021 
Nagranie filmu dokumentalnego oraz 

utworzenie ścieżki historycznej ze 
zdjęciami dokumentalnymi 

300 



39 
 

Remont sceny świetlicy wiejskiej 
w budynku remizy OSP 

Borysławice 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Borysławicach 

01.08.2021 - 15.11.2021 
Wykonanie remontu sceny świetlicy 

wiejskiej 
60 

Wzrost aktywności i integracja 
mieszkańców Sołectwa 

Grochowy poprzez budowę wiaty 
grillowej 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Grochowach 

01.08.2021 - 15.11.2021 Wybudowanie wiaty grillowej 250 

Zbiersk dawniej i dziś  - tradycja 
łączy pokolenia 

Ochotnicza Straż Pożarna 
Zbiersk – Wieś 

01.08.2021 - 15.11.2021 
Zakup sukienek i fartuszków, wydanie 

publikacji historycznej 
500 

Tradycję morsowania silną mamy 
o sprzęt niezbędny ją 

uzupełniamy 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych 

01.08.2021 - 15.11.2021 Zakup sauny Brak danych 

Warsztaty folklorystyczne  
i tradycje ludowe, narodowe - 

kultywowane przez Zespół 
Folklorystyczny "Ziemia 

Wrzesińska". Łowickie stroje 
ludowe w Bieganowie. 

Stowarzyszenie 
"Wielkopolscy Bieganie" 

01.08.2021 - 15.11.2021 
Warsztaty folklorystyczne, zakup strojów 

ludowych  
100 

Świetlica najlepszym miejscem 
integracji 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Łomowie 

02.08.2021 - 31.08.2021 Remont i wyposażenie świetlicy  160 

Folder promujący sołectwo 
Tłokinia Wielka 

Fundacja "Inicjatywa dla 
Opatówka" 

01.08.2021 - 15.11.2021 
Wydanie 400 szt. folderu promującego 

sołectwo 
400 

Terapeutyczny ogród 
sensoryczny 

Stowarzyszenie Aktywni 
Razem 

01.08.2021 - 15.11.2021 Terapeutyczny ogród sensoryczny 500 

Jesteśmy i działamy 
Opatowskie Stowarzyszenie 

Kulturalno - Sportowe 
09.08.2021 - 31.10.2021 

Wydanie folderu promującego sołectwo, 
nagranie piosenki i spotu reklamowego 

1200 

Razem możemy więcej - 
budowanie potencjału Koła 

Gospodyń Wiejskich w Rzechcie 

Koło Gospodyń Wiejskich  
w Rzechcie "Słoneczniki" 

01.08.2021 - 15.11.2021 Zakup wyposażenia gospodarczego 32 

Ocalić od zapomnienia 
Stowarzyszenie Miłośników 

Konina 
01.08.2021 - 15.11.2021 

Warsztaty wyplatania słomy, zakup 
strojów ludowych, elementy 

 małej architektury 
500 

Rewitalizacja stawu w cieniu 
lubińskiej wieży - etap II 

Stowarzyszenie Oliwskie 
Słoneczko 

02.08.2021 - 29.10.2021 
Zagospodarowanie stawu i fontanna 

solarna  
1100 

Wyjątkowe miejsce, wspaniali 
ludzie, cudowne smaki ze wsi 

Wrząca 

Koło Gospodyń Wiejskich 
we wsi Wrząca 

08.08.2021 - 15.11.2021 Warsztaty kulinarne 100 

Odmalowanie elewacji sali OSP 
Piotrowice 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Piotrowicach 

01.08.2021 - 31.10.2021 Odmalowanie elewacji Sali OSP 1000 
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Wieś Izabelin - miejscem blisko 
ludzi 

Stowarzyszenie "Odnowa i 
Rozwój Izabelina" 

17.08.2021 - 15.11.2021 
Zakup nagłośnienia i materiałów 

promujących 
100 

Doposażenie w eksponaty i ich 
renowacja na terenie Regionalnej 

Izby i Kultury Wiejskiej  
w Wilkowicach 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Lipieńskiej 

08.08.2021 - 31.10.2021 
Zakup eksponatów i renowacja 

Regionalnej Izby Kultury Wiejskiej i zakup 
strojów ludowych  

500 

Dobrojewo TRIno i Questa mają, 
Twoją dobrą zabawę zawsze 

zapewniają! 

Stowarzyszenie Mamy - 
Dzieciom w Dobrojewie 

01.08.2021 - 31.10.2021 
Opracowanie gier terenowych typu 

Quest 
30 

Zakup instrumentów muzycznych 
dla orkiestry dętej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kamieniu  

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Kamieniu 

02.08.2021 - 15.11.2021 Zakup strojów ludowych 784 

Ochrona przyrody w sołectwie 
Chrośnica 

Stowarzyszenie "Aktywna 
Wieś" w Chrośnicy 

01.09.2021 - 31.10.2021 Szkolenia o tematyce ekologicznej 50 

Odkrywamy na nowo nasze 
tradycje - stroje ludowe 

Koło Gospodyń Wiejskich 
Jarzębina w Piekarach 

01.08.2021 - 15.11.2021 Zakup strojów ludowych 140 

WARSZTATY KULINARNE „PARA  
Z GARA”  

Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich  

w Liskowie 
20.09.2021 - 15.11.2021 Warsztaty kulinarne 200 

Wspólnie znaczy więcej - 
renowacja dachu na budynku 

OSP Marszałki 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Marszałkach 

09.08.2021 - 05.11.2021 Remont dachu na budynku OSP Brak danych 

Wspólnie działamy, marzenia 
spełniamy – remont 

pomieszczenia magazynowego  
w części operacyjnej budynku 

OSP Palaty 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Palatach 

16.08.2021 - 08.11.2021 Remont pomieszczenia magazynowego Brak danych 
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Rychlik - nasza mała Ojczyzna 
Stowarzyszenie 

Towarzystwo Przyjaciół Wsi 
Rychlik 

01.08.2021 - 31.10.2021 
tablice informacyjne, koszulki, 

kalendarze, długopisy promocyjne 
100 

W centrum Piłki kawałek terenu 
jest, trzeba go zazielenić na fest! 

Stowarzyszenie Piłka łączy 
pokolenia w Piłce 

02.08.2021 - 15.11.2021 
Zagospodarowanie terenu - zieleń , 

renowacja krzyża przydrożnego 
556 

Wszystko zaczyna się od kuchni - 
RAZEM dla Słowikowa 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi "RAZEM" 

01.08.2021 - 15.11.2021 modernizacja kuchni 400 

Zagospodarowanie miejsca na 
ognisko, na wypoczynek  

i rekreację mieszkańców wsi wraz 
z dokończeniem remontu 

poddasza świetlicy wiejskiej  
w Kamienniku 

Stowarzyszenie "Nasza 
Wieś Naszym Domem" 

01.08.2021 - 15.11.2021 
Doposażenie boiska i remont poddasza 

świetlicy 
Brak danych 

Zakup mundurów 
reprezentacyjnych dla członków 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
OSP Blizanów 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Blizanów 

29.07.2021 - 15.11.2021 
Zakup mundurów dla młodzieżowej 

orkiestry  
40 

Jesienne potrawy przyprawione 
tradycją 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Michałowie 

29.07.2021 - 15.11.2021 
Remont pomieszczenia kuchni 

i warsztaty kulinarne 
Brak danych 

Gospodarnie i z zapałem 
przywracamy blask sali OSP  

w Parkowie - etap II 

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Parkowie 

01.08.2021 - 15.11.2021 remont sali OSP 1200 
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DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  
na realizację w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  

na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury 
turystycznej w roku 2021. 

 
Uchwała nr 2960/2020  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 listopada 2020 roku 

Odnowienie i wykonanie nowej 
infrastruktury turystycznej  
w powiecie ostrowskim, 
ostrzeszowskim i kępińskim 
będącej uzupełnieniem 
Wielkopolskiej Sieci Szlaków 
Pieszych i Wielkopolskiej Sieci 
Szlaków Rowerowych. W tym 
odnowienie  Transwielkopolskiej 
Trasy Rowerowej- odcinka 
południowego w granicach 
przebiegu w powiecie 
ostrzeszowskim i kępińskim w 
Paśmie Wzgórz Ostrzeszowskim z 
najwyższym wzniesieniem 
Wielkopolski – Kobylej Góry ( 284 
m. n.p.m ). 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział w Ostrowie 
Wielkopolskim 

15.03.2021 - 31.10.2021 Rezultat obligatoryjny:  
* lustracja szlaków - 1003,7 km 
* naprawa samoobsługowych stacji 
rowerowych w Ostrowie Wielkopolskim i 
Antoninie - 2 szt. 
* wykonanie i montaż tablic z siecią 
szlaków. - 8 szt. 
* odnowienie znaków 
Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej 
odcinek Antonin - Siemianice - 82 km 
* projekt, wykonanie i montaż znaków 
R1 i R3 - 40 szt. 
* odnowienie znaków niebieskiego 
szlaku pieszego WK-3665n - 11 km 
* skasowanie znaków niebieskiego szlaku 
pieszego WK-3665n - 4 km  
* projekt, wykonianie i montaż 
drogowskazów pieszego szlaku 
niebieskiego WK-3665 - 6 szt. 
 
Rezultaty fakultatywne: 
* napisanie informacji do mediów - 1 
komplet 
* wykonanie dokumentacji fotograficznej 
projektu - 1 komplet 

nie dotyczy 

Odnowienie infrastruktury 
turystycznej w powiecie 
chodzieskim. 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział w Chodzieży 

15.03.2021 - 31.12.2021 Rezultat obligatoryjny: 
długość odnowionych szlaków - 89 km 

nie dotyczy 
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Kaliska kolej wąskotorowa szansą 
promocji dziedzictwa 
historycznego regionu 

Stowarzyszenie Ludzi 
Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej 

01.04.2021 - 17.12.2021 Rezultat obligatoryjny: 
* utwardzenie peronu-punktu 
przesiadkowego w Petrykach- 1 szt. 
* utwardzenie peronu-punktu 
przesiadkowego w Złotnikach - 1 szt. 
* zakup i montaż elementów małej 
architektury dla stacji w Zbiersku: wiata - 
1 szt., ławostoły - 3 szt. 
* wykonanie i montaż tablic 
informacyjnych - 4 szt. 

nie dotyczy 

Ścieżka dydaktyczna po ziemi 
Bogumiłowej  

Stowarzyszenie "DOM" 
Dobrowska Organizacja 

Międzypokoleniowa 

15.03.2021 - 30.06.2021 Rezultat obligatoryjny: 
* wykonanie wyposażenia miejsca 
postojowego - drewniane, zadaszone 
ławo-stoły 2 szt., murowane ognisko  
1 szt., statywy-podkłady drewniane do 
tablic 4 szt. 
* kosze na śmieci - 2 szt. 
* tablice informacyjne - 4 szt. 
 
Rezultaty fakultatywne: 
* wykonanie ulotek A4 - 1000 szt. 
* wykonanie plakatów A3 - 50 szt. 

nie dotyczy 

Rowerem po Puszczy, etap II Lokalna Organizacja 
Turystyczna "Puszcza 

Pyzdrska" 

15.03.2021 - 31.12.2021 Rezultat obligatoryjny: 
* wykonanie murali na przystankach 
autobusowych - 6 murali na 
przystankach autobusowych, 1 mural 
wielkoformatowy na fasadzie szkoły 
podstawowej w Górnych Grądach 
* wykonanie i zawieszenie 63 plansz  
o wym. 80x89 cm i 1 o wym. 235x200 cm 
 
Rezultaty fakultatywne: 
* rozwój turystyki rowerowej 
* opracowanie i udostępnienie aplikacji 
na smartfony 
* opracowanie i zamieszczenie  
w gazetach turystycznych artykułów 
promujących turystykę rowerową 

nie dotyczy 
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Oznakowanie Szlaku Kościołów 
Drewnianych Ziemi Kaliskiej 
szansą dla rozwoju turystyki  
w Krainie Nocy i Dni 

STOWARZYSZENIE "LGD 7 - 
KRAINA NOCY I DNI" 

01.04.2021 - 30.12.2021 Rezultat obligatoryjny: 
* oznakowanie szlaku kulturowego pn. 
Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi 
Kaliskiej - kierunkowe znaki drogowe 
wraz ze słupami - 15 szt. 
* tablice informacyjne wraz ze stelażami 
- 13 szt. 
* spójna wizualizacja Szlaku Kościołów 
Drewnianych Ziemi Kaliskiej - 13 
oznakowanych kościołów 

nie dotyczy 

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 

realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

kultury fizycznej w roku 2021. 
 

Uchwała nr 2987/2020 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku 

XIII Memoriał Jigoro Kano  
w Judo-Szansą dla Każdego 

 Klub Sportowy Akademia 
Judo 

11.11.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

790  

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez: - sportowych rangi 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  
i międzynarodowej (sport 
wyczynowy), – sportowych  
i sportowo – rekreacyjnych  
o zasięgu minimum 
ponadlokalnym, subregionalnym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim  
i międzynarodowym (sport 
powszechny), na terenie 
województwa wielkopolskiego. 
Nazwa zadania: XII 
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ SZKÓŁ SPECJALNYCH , 
XVII MEMORIAŁ IM. ROMANA 
PARYSKA GNIEZNO 31 MAJA-02 
CZERWCA 2021 

 Uczniowski Klub Sportowy 
„KUSY” Gniezno 

  
Zadanie nie zostało zrealizowane (rezygnacja).  
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Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej "Lech Cup U-12 2021" 

 Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej "Kolejorz" 

02-10.12.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

8 drużyn  
- 91 osób 

Drużynowe Międzynarodowe 
Zawody Judo o Puchar Ole 
Bischof 

 Klub Sportowy Akademia 
Judo 

13.11.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

4 drużyny 

IX Mistrzostwa Polski Osób  
z niepełnosprawnościami w Judo 

 Klub Sportowy Akademia 
Judo 

22-23.05.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

83  

XV Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski 
Streetball" 2021 

 Kaliskie Towarzystwo 
Koszykówki Młodzieżowej  

i Amatorskiej 

19-23.08.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

121 drużyn 
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Międzynarodowe Zawody  
w Chodzie Sportowym 

 Wielkopolskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 

      

Ogólnopolskie Regaty 
Windsurfingowe- Kalisz 2021 

 Uczniowski Jacht Klub 
Sportowy "Szturwał"  

w Kaliszu 

28-30.05.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

89 

VII Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej im. Jerzego Kryjoma 

 Towarzystwo Piłkarskie 
"OSTROVIA 1909" 

      

Otwarte Regaty im. Wojciecha 
Skrzypczyńskiego 

 Wielkopolski Związek 
Kajakowy 

08.05.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

492 

NOWA DEKADA - WIELKOPOLSKA 
2021 

 Fundacja Kuźnia Kołodzieja 17.05-09.06.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

16 
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Organizacja na terenie 
województwa wielkopolskiego 
imprez lub jednolitych 
tematycznie cykli imprez: - 
sportowych o randze 
rekreacyjnych opartych na 
współzawodnictwie  o zasięgu 
minimum ponadlokalnym*, 
subregionalnym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim i 
międzynarodowym (sport 
powszechny) "VIII Bieg 
przełajowy „ KAPI Grand Prix 
2021” 

 Stowarzyszenie La 
Spartakus 

20.06.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

181  

PUCHAR POLSKI W KOLARSTWIE 
SZOSOWYM, ELIMINACJE DO 
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY 
MŁODZIEŻY 

 Kolarski Klub Sportowy 
„Gostyń” 

      

Ogólnopolskie Zawody w Tenisie 
Stołowym Dźwiękowym 

STOWARZYSZENIE POMOCY 
NIEWIDOMYM I SŁABO 

WIDZĄCYM 
ABSOLWENTOM OŚRODKA 

SZKOLNO- 
WYCHOWAWCZEGO DLA 

DZIECI NIEWIDOMYCH  
W OWIŃSKACH "BYĆ 

POTRZEBNYM" 

22-24.10.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

67  
(70) 
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XV Integracyjny Turniej 
Szermierczy "Z floretem do 
gwiazd" 

 Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym  

"Z Floretem Do Gwiazd" 

30.07.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

35 
(30) 

Ogólnopolski Turniej Orliczek  Wielkopolski Związek Piłki 
Nożnej 

29-30.05.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

15 drużyn 

Organizacja VII Hokejowego 
Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu 

 Uczniowski Klub Sportowy 
Szkoły Podstawowej  

nr 5 "Swarek" Swarzędz 

04.09.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

128 

XVI Integracyjny Turniej 
Szermierczy "Z floretem do 
gwiazd" 

 Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym  

"Z Floretem Do Gwiazd" 

03.12.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

46 
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XVIII Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
"OLIMPIA CUP'2021" 

 Ludowy Klub Sportowy 
"Olimpia" Strzyżewko 

1-15.05.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

40 drużyn 

Regaty Kajakowe Memoriał T. 
Pasika 

 Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie "ktw" 

15.05.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

100 

Regaty Wioślarskie - Memoriał 
W. Żyto 

 Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie "ktw" 

12.06.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

93 

Motorowodne Mistrzostwa 
Europy w klasach: Formuła 250 
oraz Formuła 500, Chodzież, 
Jezioro Miejskie 

 WOPR WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIGO ODDZIAŁ 

MIEJSKI W CHODZIEŻY 

26-27.06.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

17  
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Wyścig rowerowy dookoła 
Poznania – Poznańska Korba 

 Poco Loco Adventure 10-11.07.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

208  

Organizacja ogólnopolskiej 
rywalizacji w gimnastyce 
artystycznej- Mistrzostwa Polski 
Seniorek, Mistrzostwa Polski w 
układach zbiorowych, 
Ogólnopolski turniej Enea Cup 

 Klub Sportowy "Energetyk" 13-16.05.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

227  

Polish Talent Cup w rugby  Rugby Klub Sparta Jarocin  Zadanie nie zostało zrealizowane - zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu w 
sprawie zwrotu dotacji w całości, nie przysłano sprawozdania 

  

Organizacja na terenie 
województwa wielkopolskiego 
imprez lub jednolitych 
tematycznie cykli imprez: - 
sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  
i międzynarodowej (sport 
wyczynowy) – sportowych  
i rekreacyjnych o zasięgu 
minimum ponadlokalnym, 
subregionalnym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim i 
międzynarodowym (sport 
powszechny)  „Obłędna Plaża” – 
turniej plażowej siatkówki kobiet 
i mężczyzn 

 Powiatowy Klub Sportowy 
"MOS" 

28-30.05.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

133 pary  
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Mistrzostwa Polski Weteranów i 
Amatorów w Judo 

 Klub Sportowy Akademia 
Judo 

22.05.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

220 

Finał Mistrzów Północnej 
Wielkopolski 

 Stowarzyszenie Orlik Piła 10-12.09.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

16 drużyn 

XXX Młodzieżowy Turniej Piłki 
Ręcznej 

 MKS Poznań 11.12.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

8 drużyn  

XVIII Puchar Polski w Brazylijskim 
Jiu-Jitsu 

 Klub Sportowy Copacabana 
Konin 

10-12.09.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

488 
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XX Ogólnopolski Turniej 
Tenisowy im.Wiesława Gąsiorka 
2022 

 FUNDACJA TENISOWA 
IM.WIESŁAWA GĄSIORKA 

  
Zadanie skierowano do kontroli doraźnej; brak możliwości przeprowadzenia kontroli - likwidacja 
fundacji, 01.03.2022 wykreślono z Rejestru Stowarzyszeń; nieprawidłowości w realizacji zadania i 
rozliczeniu dotacji. 
  

XXVIII Festiwal Szachowy  
w Poznaniu 

 Wielkopolski Związek 
Szachowy 

15-22.08.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

258  

Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  
i międzynarodowej (sport 
wyczynowy) - Halowe Zawody 
Ogólnopolskie w Skokach Przez 
Przeszkody HZO-B2* - Memoriał  
Gen. Michała Gutowskiego 

 Jeździecki Klub Sportowy 
Przybyszewo Przy Wyższej 

Szkole Marketingu i 
Zarządzania w Lesznie 

19-21.11.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

75 

WIŚNIK CUP VII edycja Fundacja im. Doktora Piotra 
Janaszka PODAJ DALEJ 

11-12.12.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

6 drużyn 
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Puchar Wielkopolski w rugby  Rugby Klub Sparta Jarocin 29.05.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

20 

Zawody biegowe Forest Run Poco Loco Adventure 11.09.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

342  

Ogólnopolskie Regaty Kajakowe  
Juniorów i Młodzików im. Rafała 
Piszcza 

 Wielkopolski Związek 
Kajakowy 

29.05.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

361  

Mistrzostwa Województwa 
Wielkopolskiego 

 Wielkopolski Związek 
Kajakowy 

09.10.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

426  
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XV Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy  - ''Memoriał Józefa 
Moczyńskiego'' 

 Klub Sportowy "Sobieski" 08-09.10.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

149  

Bieg oraz marsz nordic-walking 
na Końcu Świata 

 Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Kraszewice 

29.09.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

250 

Międzynarodowe zawody 
sportowe w lekkiej atletyce dla 
osób niepełnosprawnych 
wzrokowo oraz ze złożoną 
niepełnosprawnością. 

STOWARZYSZENIE POMOCY 
NIEWIDOMYM I SŁABO 

WIDZĄCYM 
ABSOLWENTOM OŚRODKA 

SZKOLNO- 
WYCHOWAWCZEGO DLA 
DZIECI NIEWIDOMYCH W 

OWIŃSKACH "BYĆ 
POTRZEBNYM" 

22-23.09.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

65  
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Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej i 
międzynarodowej (sport 
wyczynowy) - Halowe Zawody 
Ogólnopolskie w Skokach Przez 
Przeszkody HZO-B1* - Memoriał 
Jacka Wierzchowieckiego 

 Jeździecki Klub Sportowy 
Przybyszewo Przy Wyższej 

Szkole Marketingu i 
Zarządzania w Lesznie 

26-28.11.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

61 

III Bieg im. Józefa Noji w 
Pęckowie 

STOWARZYSZENIE 
"BIEGACZE JÓZEFA NOJI" 

12.09.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

194  

Otwarty Turniej Kajak Polo  Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie "ktw" 

22.08.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

9 drużyn 

Organizacja cyklu turniejów 
"Grand Prix Wielkopolski dzieci w 
hokeju na trawie" 

 Uczniowski Klub Sportowy 
Szkoły Podstawowej  

nr 5 "Swarek" Swarzędz 

30.05, 13.06, 05.09.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

14 
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Wiosenne Wielkopolskie 
Rozgrywki Pływackie 

 Wielkopolski Okręgowy 
Związek Pływacki 

24, 30.04.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

294 

Finał Dziecięcych Mistrzostw 
Północnej Wielkopolski 

 Stowarzyszenie Orlik Piła 30.05.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

16 drużyn  

Mistrzostwa Nordic Walking  
w Prusimiu 2021 

 Fundacja Olandia 04.12.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

210 

II Bieg europejski w Krainie 100 
Jezior 

 Stowarzyszenie Nowy 
Międzychód 

28.08.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

140 
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Otwarte Mistrzostwa 
Województwa Wielkopolskiego 
w Wioślarstwie 

 Wielkopolski Związek 
Towarzystw Wioślarskich 

03.10.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

218  

Olimpiada Bez Barier Racot 2021  Szkolny Klub Sportowy 
Jantar w Racocie 

  
  

  
  

  
  

Zadania nie zostały zrealizowane – rezygnacja.  
  

  

XVII Włościańskie Zawody w 
Powożeniu Zaprzęgami – 
„Memoriał dr. Ireneusza 
Maślińskiego” 

 Stowarzyszenie Sportowe 
"PEGAZ" 

Bieg Olimpijski Racot 2021  Szkolny Klub Sportowy 
Jantar w Racocie 

CSI2*, CSI1*, CSIYH1*  Klub Jeździecki "Agro - 
Handel Śrem" Stajnia Olsza 

13-16.05.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

139 
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Organizacja imprez lub 
jednolitych tematycznie cykli 
imprez- sportowych o randze 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej  
i międzynarodowej (sport 
wyczynowy) - sportowych  
i rekreacyjnych o zasięgu 
minimum ponadlokalnym, 
subregionalnym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim i 
międzynarodowym (sport 
powszechny) na terenie 
województwa wielkopolskiego.  
X Ogólnopolski Memoriał im. 
Jarosława Maćkowiaka w tenisie 
stołowym 

 Wielkopolski Związek 
Tenisa Stołowego 

06.06.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

96 

Mistrzostwa Wielkopolski 
Juniorów i Młodzików  
w szachach 

 Wielkopolski Związek 
Szachowy 

18-23.06.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

193 

Igrzyska Trzeciego Wieku  Racot 
2021 

 Szkolny Klub Sportowy 
Jantar w Racocie 

Zadanie nie zostało zrealizowane – rezygnacja.  
  

 54 Międzynarodowy Maraton 
Pływacki "Wpław przez Kiekrz"  

Wielkopolski Okręgowy 
Związek Pływacki 

10.07.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 

15  
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publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

IV Ogólnopolski Turniej Piłki 
Nożnej Koźmin Cup 2021 

Szkółka Piłkarska GOS 
Koźmin Wielkopolski 

13-13.06.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

48 drużyn  

Organizacja XLII Memoriału  
W. Zielińskiego i J. Krukowskiego  
w kręglarstwie młodzieżowym  
o charakterze ogólnopolskim 

 Okręgowy Związek 
Kręglarski w Poznaniu 

08-12.12.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

145  

Victoria Cup - Ostrzeszów 2021 - 
ponadlokalny turniej piłki nożnej 
dla dzieci 

 Klub Piłkarski Victoria 
Ostrzeszów 

04.12.2021 Wspieranie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego 
określonego w "Programie współpracy 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

16 drużyn  
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Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 

realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju 

infrastruktury sportowej w roku 2021. 
 

Uchwała nr 2988/2020 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku 

Remont zaplecza szatniowego na 
przystani żeglarskiej 
Poznańskiego Klubu Morskiego 
LOK - etap I 

Wielkopolska Organizacja 
Wojewódzka Ligi Obrony 

Kraju 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

161 

Remont motorówki 
asekuracyjnej 

Uczniowski Jacht Klub 
Sportowy Szturwał Kalisz 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

40 

Remont Sali strzeleckiej wraz z 
sanitariatami 

Strzelecki Klub Sportowy 
"Inter-Continental" Piła 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

90 

Remont wnętrza szatni przy 
boisku sportowym  
w Rosku 

Ludowy Zespół Sportowy 
Noteć Rosko 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

76 

„Poprawa i rozwój bazy 
sportowej na terenie 
województwa wielkopolskiego / 
Wszędzie dobrze, ale pod swoim 
dachem najlepiej – poprawa bazy 
treningowej Dojo Akademii Judo 
Taborowa 1” 

Klub Sportowy Akademia 
Judo 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

200 

Remont Podłogi Hali Głównej z 
Matami Zapaśniczymi i Trybun 
Sportowych 

Klub Sportowy Sobieski 
Poznań 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

135 

Poprawa warunków polegająca 
na remoncie Historycznej 
Strzelnicy Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Murowanej 
Goślinie 

Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Murowanej 

Goślinie 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

400 

Naprawa I rozwój bazy sportowej 
w roku stulecia TW Polonia 

Towarzystwo Wioślarzy 
Polonia T.Z. w Poznaniu 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

35 
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Remont pomieszczeń budynku 
obsługi stadionu K.S. Posnania 

Klub Sportowy Posnania 01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

486 

Remont ośrodka jeździeckiego  
w Baborówku 

Stowarzyszenie Jeździeckie 
Baborówko 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

500 

Remont hybrydowej motorówki 
pontonowej do prowadzenia 
treningów I asekuracji  
w warunkach zatokowych  
i morskich 

Żeglarski Międzyszkolny 
Klub Sportowy Poznań 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

100 

Remont hali lekkoatletyczno-
tenisowej 

Organizacja Środowiskowa 
AZS Poznań 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

174 

Remont instalacji, oświetlenia  
i ogrodzenia kortu tenisowego 

Wielkopolskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 

Fizycznej w Poznaniu 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

450 

POPRAWA I ROZWÓJ 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
NA TERENIE WOJEWODZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

Stowarzyszenie Klub 
Bokserski Olimpia Poznań 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

100 

POPRAWA I ROZWÓJ 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
NA TERENIE WOJEWODZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

Klub Sportowy Czerwony 
Smok Poznań 

01.04.2021 - 31.12.2021 Poprawa warunków infrastrukturalnych 
na obiektach sportowych 
wykorzystywanych przez kluby  
i stowarzyszenia sportowe 

250 



62 
 

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  

na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego  

w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa  
w roku 2021 pn. „Organizacja akcji  

„Weekend na Szlaku Piastowskim””. 
 

Uchwała nr 3144/2021  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 14 stycznia 2021 roku 

Weekend na Szlaku Piastowskim 
2021 

Klaster Turystyczny "Szlak 
Piastowski w Wielkopolsce" 

30.04.2021 - 31.07.2021 Rezultat obligatoryjny:  
liczba wydarzeń zorganizowanych  
w ramach akcji - 65 

10 000 

 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 
realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
turystyki i krajoznawstwa w roku 2021. 
 
Uchwała nr 3194/2021 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku 

Spływ kajakowy "Jesień w 
kajaku" 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Turystyki i 
Rekreacji Wodnej WARTA 

01.06.2021 - 31.10.2021 Rezultat obligatoryjny: liczba odbiorców 
zdania - 56 os.Rezultaty fakultatywne:* 
zorganizowanie 1 spływu kajakowego* 
zorganizowanie 2 konkursów: zbierania 
grzybów oraz ekologiczno-
przyrodniczego 

56 

XII Spływ kajakowy szlakiem 
"Wielkiej Pętli Wielkopolski" 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna "MARINA" 

23.06.2021 - 31.08.2021 Rezultat obligatoryjny:  
liczba odbiorców zdania - 100 os. 
 
Rezultat fakultatywny: 
* zorganizowanie 1 spływu kajakowego 
* promocja produktu turystycznego 
jakim jest Wielka Pętla Wielkopolski oraz 
jej walorów turystyczno-krajoznawczych 
* propagowanie form aktywnego 
wypoczynku wśród mieszkańców 
Wielkopolski oraz spoza województwa 

100 
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XXXIV Ogólnopolski Rajd 
Szlakiem Powstania 
Wielkopolskiego do Lusowa 

Oddział PTTK Pracowników 
Kolejowych w Poznaniu 

20.09.2021 - 01.11.2021 Rezultat obligatoryjny:  
liczba odbiorców zdania - 533 os. 

533 

XVI Szkolenie Przedstawicieli 
Oddziałów PTTK Województwa 
Wielkopolskiego 

Wielkopolska Korporacja 
Oddziałów Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego 

15.10.2021 - 30.11.2021 Rezultat obligatoryjny:  
liczba odbiorców zdania - 63 os. 

63 

Organizacja VII Ogólnopolskiego 
Rajdu "Śrem i okolice z siodełka 
roweru" 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział H. Cegielski - 
Poznań S.A. 

12.07.2021 - 30.11.2021 Rezultat obligatoryjny:  
liczba odbiorców zdania - 60 os. 

60 

Zorganizowanie zlotu 
szkoleniowego "67 Wielkopolski 
Zlot Przodowników Turystyki 
Pieszej PTTK" 

PTTK Oddział Ziemi 
Średzkiej 

25.10.2021 - 10.12.2021 Rezultat obligatoryjny:  
liczba odbiorców zdania - 63 os. 
 
Rezultat fakultatywny: 
* zorganizowanie 1 zlotu szkoleniowego 

63 
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Weekend Pod Żaglami w 
Powidzkim Parku Krajobrazowym 

Sportowy Klub Żeglarski 
"Powidz" 

28.06.2021 - 19.09.2021 Rezultat obligatoryjny:  
* liczba uczestników Nocnej Parady 
Jachtów: 160 os. - 40 jachtów 
* liczba uczestników regat żeglarskich: 
120 os. - 34 jachty 
* liczba uczestników rejsów ze 
sternikiem: 120 os. - 30 rejsów 
 
Rezultaty fakultatywne: 
* liczba wystawców Targów Produktów i 
Usług Lokalnych: 12 stanowisk 
* internetowa wystawa fotografii z 
Nocnej Parady Jachtów: 52 zdjęcia, 4259 
widzów wystawy 

400 

Film promocyjny - Zwiedzaj Szlak 
Piastowski 

Klaster Turystyczny "Szlak 
Piastowski w Wielkopolsce" 

20.05.2021 - 15.09.2021 Rezultat obligatoryjny:  
liczba produktów wytworzonych w 
ramach realizowanego zadania - 1 
film/spot reklamowy 
 
Rezultat fakultatywny: 
* przygotowanie nośników z filmem dla 
interesariuszy - 50 nośników pendrive 

nie dotyczy 

48. Poznański Międzynarodowy 
Rajd Pojazdów Zabytkowych 

Automobilklub 
Wielkopolski 

20.07.2021 - 19.10.2021 Rezultat obligatoryjny:  
liczba odbiorców zdania - 121 os. 

121 

Wydanie katalogu atrakcji z 
terenu województwa 
wielkopolskiego (ze szczególnym 
uwzględnieniem aglomeracji 
poznańskiej) adresowanych do 
grup biznesowych, 
integracyjnych i motywacyjnych 
(incentive). 

Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna 

26.05.2021 - 31.12.2021 Rezultat obligatoryjny:  
nakład wydawnictwa - 1 000 szt. 
 
Rezultat fakultatywny: 
* Promocja potencjału turystyki 
biznesowej Poznania i wielkopolski 
wśród przedstawicieli agencji 
eventowych, korporacji i stowarzyszeń 
odpowiedzialnych za realizację wydarzeń 
- 57 firm 

nie dotyczy 
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XXIII WSPÓŁZAWODNICTWO 
TURYSTYCZNE POWIATÓW 
WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO O PUCHAR 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

Wielkopolskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 

11.06.2021 - 31.12.2021 Rezultat obligatoryjny: liczba odbiorców 
zdania - udział 1039 uczestników  
w 4 imprezach wojewódzkich  
i 7 powiatowych 
Rezultaty fakultatywne:* poszerzenie 
wiedzy na temat walorów turystycznych 
w woj. wielkopolskim - udział 534 
uczestników w 7 powiatowych 
Olimpiadach Wiedzy Turystyczno- 
Krajoznawczej oraz 1 imprezie 
wojewódzkiej* podniesienie wiedzy na 
temat bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz umiejętności zachowania się na 
drodze - udział 58 uczestników w Rajdzie 
samochodowym "Ludowiec" 

1 039 

 
DEPARTAMENT ZDROWIA 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

 
  

Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie 
wspierania, zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2021. 

 
Uchwała nr 3294/2021 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z 26 lutego 2021 r. 
Dźwignie skutecznej profilaktyki 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Społeczności Ziemi 

Pleszewskiej FORUM 
MŁODYCH 

14.06.2021 - 17.12.2021 

- zorganizowanie szkoleń i warsztatów 
(w tym on-line), 
- przekazanie materiałów edukacyjnych 
dla uczestników, 
- zwiększenie wiedzy uczestników  
w obszarze profilaktyki Spektrum 
Płodowych Zaburzeń Alkoholowych 
(FASD), 
- zwiększenie świadomości sprzedawców 
napojów alkoholowych w obszarze 
skutecznego przestrzegania prawa, 
- zwiększenie świadomości szkodliwego 
wpływu promocji i reklam napojów 
alkoholowych na kształtowanie postaw 
wobec alkoholu dzieci i młodzieży 

1 310 
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Żeby nigdy – przeciwdziałanie 
uzależnieniom  

narkotykowym i/lub 
alkoholowym 5 

Stowarzyszenie Młode 
Ostrowite  

06.09.2021 - 30.11.2021 

- zorganizowanie warsztatów 
profilaktycznych dla młodzieży, 
- przekazanie materiałów edukacyjnych 
dla młodzieży, 
- zapewnienie wyżywienia dla młodzieży 
podczas warsztatów, 
-zapewnienie wsparcia i pomocy 
młodzieży, doświadczającej trudności  
w związku ze stosowanie środków 
psychoaktywnych,  
- kształtowanie i wzmacnianie postaw 
przeciwnych używaniu substancji 
psychoaktywnych, 
- poprawa relacji interpersonalnych  
oraz wzajemnej komunikacji  
- kształtowanie umiejętności radzenia 
sobie z trudnymi emocjami, 
konstruktywnego rozwiązywania 
problemów, 
- budowanie pozytywnego obrazu siebie 
samego 

20 

4S – Sprawdzone Skuteczne 
Szkolenie Sprzedawców –  

program profilaktyczny 
podnoszący świadomość 
sprzedawców napojów 

alkoholowych w aspekcie 
skutecznego przestrzegania 

prawa 

Fundacja Centrum Działań 
Profilaktycznych 

21.06.2021 - 31.12.2021 

- zwiększenie świadomości społecznej 
sprzedawców napojów alkoholowych  
z terenu województwa wielkopolskiego, 
-wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju 
bez używania substancji 
psychoaktywnych,  
- zmiana błędnych przekonań 
normatywnych (pro-alkoholowych norm 
środowiskowych) 

4 636 

Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie 
wspierania, zadania publicznego Województwa 

Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania 
uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2021. 

 
Uchwała nr 3586/2021 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z 20 maja 2021 r. 

Realizacja zadania publicznego 
pt.: "Wakacyjna akademia 

socjoterapii w Olczy 
k/Zakopanego.  

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 

letnich), połączonego  
z oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym  
w ramach profilaktyki 

Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich 

26.07.2021 - 10.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

100 
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selektywnej dla dzieci i młodzieży  
z rodzin z problemem uzależnień 

Wędrówka szlakami tatrzańskich 
osobliwości -  

Letnie Atrakcje Turystyki 
Ogólnorozwojowej 

Uczniowski Klub Sportowy 
ISKRA 

26.07.2021 - 10.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

40 

Przez góry, doliny - wakacje  
2021 r. 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Społeczności Ziemi 

Pleszewskiej FORUM 
MŁODYCH 

05.08.2021 - 20.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

48 

RAZEM WARTO - obóz letni 
połączony z oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym w ramach 
profilaktyki selektywnej dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 

Stowarzyszenie Razem 
Warto przy Zespole Szkół 

Ekonomicznych 
01.08.2021 - 29.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień,  
- nabycie przez uczestników umiejętności 
pozytywnego stosunku do samego 
siebie, umiejętności odpoczynku  
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

45 

Lato w Poroninie 
Stowarzyszenie 

Obywatelski Powiat 
Słupecki 

13.08.2021 - 29.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 

50 
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samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 

letnich), połączonego  
z oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym,  
w ramach profilaktyki 

selektywnej  
dla dzieci i młodzieży z rodzin  

z problemem uzależnień.  
Zapobieganie uzależnieniom 
sposobem na zdrowe i długie 

życie 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci  

Oddział Okręgowy w Kaliszu 
26.07.2021 - 04.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

53 

Wesołe Wakacje z Latem - 2021 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju  

Społeczności Lokalnej 
ANMAR 

26.07.2021 - 31.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

34 

Wakacyjny START -  
Sportowa Trasa Aktywności 
Rekreacyjno-Turystycznej 

Stowarzyszenie Edukacyjne 
Nieskończoność 

01.08.2021 - 21.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

22 

Letnia akademia socjoterapii  
w Jastrzębiej Górze -  

Stowarzyszenie Profilaktyki, 
Edukacji,  

26.07.2021 - 22.08.2021 
- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci i 

147 
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organizacja wypoczynku 
wakacyjnego  

(w okresie wakacji letnich), 
połączonego z oddziaływaniem  

socjoterapeutycznym, w ramach 
profilaktyki selektywnej dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień 

Promocji Zdrowia  
i Rehabilitacji 

młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

Słoneczne wakacje w Białce 

Uczniowski 
Socjoterapeutyczny Klub 

Sportowy  
Rodzice-Dzieciom 

03.08.2021 - 30.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

30 

Wakacyjne morze-dzieciom 
pomoże! 

Fundacja Małymi Oczami 26.07.2021 - 06.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

53 

Lato w Okunince 4 - wypoczynek 
połączony z socjoterapią 

Stowarzyszenie Młode 
Ostrowite 

26.07.2021 - 15.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 

50 
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zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

Nad morzem w Stegnie 
Stowarzyszenie Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego 
PODLESIE 

17.08.2021 - 31.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

46 

Aktywne wakacje dla dzieci i 
młodzieży z naszych wsi 

Stowarzyszenie Rozwoju i 
Współpracy  

Wsi Moszczanka i 
Skrzebowa 

26.07.2021 - 04.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

45 

Tatrzańska przygoda Stowarzyszenie Pelikan 20.08.2021 - 29.08.2021 

- zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form  aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień, 
 - nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 
samego siebie, umiejętności odpoczynku 
i zabawy, 
- wyładowanie napięć emocjonalnych, 
zdobycie umiejętności asertywnego 
zachowania 

40 



71 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie 
wspierania, zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania 

uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2021. 

 
Uchwała nr 3585/2021 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2021 r. 

Cykl szkoleń edukacyjnych  
z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom  
od substancji - trzy moduły 

warsztatów online 

Fundacja Poznański 
Prometeusz 

13.09.2021 - 31.12.2021 

- zorganizowanie szkoleń on-line na 
temat szkodliwości stosowania 
substancji psychoaktywnych, 
- zwiększenie kompetencji zawodowych, 
rodzicielskich, a także zdolności do 
ograniczania ryzyka uzależnienia  
w codziennym życiu,  
- podniesienie kompetencji 
wychowawczych rodziców  
w zakresie profilaktyki uzależnień,  

bd 

Otwarty konkurs na trzeci nabór ofert na 
realizację, w formie wspierania, zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego  
z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom 

(alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021. 
 

Uchwała nr 3975/2021 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 19 sierpnia 2021 r. 

O krok dalej, przeciwdziałanie 
uzależnieniom 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Społeczności  

Ziemi Pleszewskiej Forum 
Młodych 

25.10.2021 - 31.12.2021 

- zorganizowanie szkoleń i warsztatów 
(w tym on-line), 
- przekazanie materiałów edukacyjnych 
dla uczestników, 
- zwiększenie świadomości grupy 
docelowej związanej  
z niebezpieczeństwem zażywania 
wszelakich środków uzależniających,  
- zwiększenie wiedzy w obszarze 
profilaktyki FASD, 
 - poznanie sposobów usprawniania 
funkcjonowania dzieci dotkniętych FASD, 
- ograniczenie dysfunkcyjnych postaw  
i zachowań społecznych, związanych  
z używaniem środków psychoaktywnych,  
- zwiększenie świadomości sprzedawców 
napojów alkoholowych w obszarze 
skutecznego przestrzegania prawa, 
- zwiększenie świadomości szkodliwego 
wpływu promocji i reklam napojów 
alkoholowych na kształtowanie postaw 
wobec alkoholu dzieci i młodzieży 

1 985 

Szkolenie edukacyjne dla 
rodziców i opiekunów mające na 

celu  
przeciwdziałanie uzależnieniom 

wśród dzieci i młodzieży 

Gnieźnieńskie 
Stowarzyszenie 
Abstynenckie  

ODNOWA 

26.10.2021 - 31.12.2021 

- przeprowadzenie zajęć 
psychoedukacyjnych  
dla rodziców i opiekunów,  
- uzyskanie wiedzy na temat możliwych 
sposobów reagowania w przypadku 
zagrożenia stosowania środków 
psychoaktywnych przez dzieci i młodzież,  
- wzrost świadomości na temat 
współczesnych zagrożeń społecznych,  

32 
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- indywidualne wsparcie i poradnictwo  
w punkcie konsultacyjnym 

Współczesne zagrożenia 
ludzkości 

Fundacja Młodzi  
w Uzależnieniu 

14.11.2021 - 31.12.2021 

- zorganizowanie sympozjum na temat 
uzależnień dla osób pracujących  
w obszarze pomocy osobom 
uzależnionym, 
- pogłębienie wiedzy na temat 
problematyki uzależnień, 
wymiana własnych doświadczeń  
i poglądów, 
- przekazanie materiałów edukacyjnych 
dla uczestników 

62 

Cyfrowe Centrum Profilaktyki 3.0 Stowarzyszenie SELF 25.11.2021 - 31.12.2021 

- przeprowadzenie szkolenia 
stacjonarnego i cyklu warsztatów on-line 
dla osób pracujących w obszarze pomocy 
osobom uzależnionym, 
- podniesienie świadomości edukacyjnej 
w obszarze związanym z uzależnieniami 
chemicznymi ze szczególnym 
uwzględnieniem uzależnienia od 
alkoholu 

bd 

Otwarty konkurs ofert na realizację,  
w formie wspierania, zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym 

i/lub narkotykowym) w roku 2021. 
 

Uchwała nr 4148/2021 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 29 września 2021 r. 

Trzeźwa ciąża - zdrowe dziecko 

Stowarzyszenie Profilaktyki, 
Edukacji,  

Promocji Zdrowia i 
Rehabilitacji 

19.11.2021 - 31.12.2021 

- przeprowadzenie szkoleń dla osób 
zatrudnionych w systemie pieczy 
zastępczej,  
- wykształcenie świadomości 
szkodliwego wpływu napojów 
alkoholowych na rozwój płodu  
i złożonych zaburzeń neurorozwojowych 
FAS/FASD u noworodków,  
- nabycie praktycznej wiedzy na temat 
funkcjonowania dziecka  
z FASD i innymi dysfunkcjami 
intelektualnymi w rodzinie, szkole  
i społeczności, 
- poznanie technik radzenia sobie  
z trudnościami dziecka,  
- poznanie praw, jakie przysługują 
rodzinom wychowującym dziecko  
z FASD,  
- praktyczne przygotowanie do 
wdrożenia sprawdzonych technik 

60 
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pomagających w procesie edukacji 
dziecka z FASD,  
- trwałe zwiększenie świadomości  
w zakresie odpowiedzialności prawnej  
i moralnej za wychowywanie dziecka  
z FASD, tworzenia warunków  
i przestrzeni do zdobycia zawodu  
i przygotowania do dorosłego życia 

Mówimy STOP przemocy  
w rodzinie 

Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich 

26.11.2021 - 31.12.2021 

- przeprowadzenie szkoleń i warsztatów  
dla specjalistów działających na rzecz 
zatrzymania przemocy w rodzinie,  
- zwiększenie  wiedzy na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie, jego negatywnych 
skutków w wymiarze indywidualnym, 
rodzinnym i społecznym,  
- wykształcenie umiejętności  
i kompetencji diagnozowania przemocy, 
skuteczniejszego pomagania i wspierania 
terapią osób, doświadczających 
przemocy w rodzinie, 
- zwiększenie wrażliwości służb  
i instytucji pomocowych na cierpienie  
i bezradność ofiar przemocy oraz 
wychodzenie  
z kryzysu, dzięki własnym zasobom, 
- trwałe zwiększenie skuteczności 
interwencji domowych,  
z wykorzystaniem procedury "Niebieskiej 
Karty", w zakresie diagnozowania  
zjawiska przemocy domowej oraz 
potrzeb materialnych i terapeutycznych, 
- trwałe zwiększenie świadomości 
bezwzględnego kierowania sprawców 
przemocy do grup korekcyjno-
edukacyjnych oraz uruchamianie 
procedury leczenia odwykowego, 
- trwałe zwiększenie motywacji do 
realizowania profilaktyki wypalenia 
zawodowego służb i instytucji 
pomocowych, doskonalenia oraz 

123 
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wzmacniania ich kompetencji  
i umiejętności osobistych 

Interwent skuteczny wobec 
przemocy – cykl szkoleń dla osób 

pracujących  
w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Fundacja PCPS – Poznańskie 
Centrum  

Profilaktyki Społecznej 
28.11.2021 - 31.12.2021 

- przeprowadzenie szkoleń na temat 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
dla osób pracujących w ww. obszarze,  
- wzrost kompetencji wielkopolskich 
służb pracujących w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
 - zwiększenie efektywności działań 
podejmowanych przez specjalistów 
pracujących w obszarze przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie 

372 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego  

z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym 
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)  

w 2021 roku. 
 

Uchwała nr 4040/2021 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 1 września 2021 r. 

Nie wiesz, nie reagujesz, tracisz 
szansę na zdrowie/udar liczy się 

każda minuta - profilaktyka 
chorób układu krążenia dla 
mieszkańców Wielkopolski 

Fundacja Akceptacja 2.11.2021 - 31.12.2021 

Dla mieszkańców Wielkopolski 
zorganizowano i przeprowadzono: 
- cykl 9 wykładów/warsztatów 
poświęconych zagrożeniom wystąpienia 
chorób układu krążenia oraz wpływowi 
profilaktyki na szybkie rozpoznanie  
i skuteczne zapobieganie występowania  
i rozwoju chorób układu krążenia - 
łącznie dla 115 osób, 
- cykl 6 wykładów z elementami 
warsztatów profilaktycznych  
o charakterze edukacyjnym  
i informacyjnym z zakresu czynników 
ryzyka, profilaktyki, wczesnego 
wykrywania i sposobów postępowania  
w przypadku wystąpienia udarów mózgu 
- łącznie dla 93 osób, 
- cykl 9 warsztatów edukacyjnych "jak 
prawidłowo prowadzić badania 
profilaktyczne we własnym domu" -  
o zasadach prawidłowej diagnostyki  
z wykorzystaniem ciśnieniomierza, 
glukometru i pulsoksymetru - łącznie dla 
103 osób 

311 
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REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU 
 

 
Nazwa konkursu 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów zadania 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej 
w 2021 roku. 

 
Uchwała Nr 3264/2021 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2021 roku. 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  

Ośrodek Terapii Rodzinnej 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Powiatowy  

w Koninie 
01.06.2021 - 30.11.2021 

- wsparcie prawne, psychologiczne  
i poedagogiczne rodzin prowadzone 
przez Ośrodek Terapii Rodzinnej - terapią 
objęto 26 rodzin 
- zorganizowano 2 warsztaty 
szkoleniowe dla rodzin z udziałem 
specjalistów pt. "Komunikacja otwarta 
kluczem do porozumienia w rodzinie" - 
uczestnictwo 26 osób  

63 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  

Wielkopolska stawia na rodzinę 

 Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka  

w Poznaniu 
01.06.2021 - 30.11.2021 

- przeprowadzenie 10h konsultacji 
prawnych dla specjalistów pracujących  
z rodzinami, 30h superwizji oraz 
organizacja 4 edycji szkolenia dot. 
diagnozy i wsparcia w sytuacji kryzysu 
psychicznego u dziecka- łącznie ze 
wsparcia skorzystało 79 specjalistów - 
realizacja 100 godz. dyżurów 
specjalistów, w tym: 36 godz. dyżuru 
psychologa, 24 godz. dyżuru prawnika 
oraz 40 godz. dyżuru mediatora - z porad 
skorzystały 54 rodziny (88 osób)  
z Wielkopolski  

167 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 

Stowarzyszenie "Dziecko" 01.06.2021 - 30.11.2021 

- zrealizowano warsztaty kompetencyjne 
dla rodziców - 30 godzin dydaktycznych 
dla 12 osób, 
- przeprowadzono warsztaty 
socjoterapeutyczne dla dzieci - 30 godzin 
dydaktycznych dla 20 osób, 
- zrealizowano szkolenie (2 godziny 
zegarowe) i warsztaty (4 godziny 
zegarowe) dla dorastającej młodzieży 
(łącznie wzięło w nich udział 15 osób), 
- uruchomiono Ośrodek Poradnictwa 

247 
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Rodzinnego (120 godzin dyżurów), 
 - zorganizowano 10 mediacji dla rodzin 
- opracowano materiały informacyjno-
edukacyjne (120 egz. broszury na temat 
odpowiedzialnego rodzicielstwa, 20 
publikacji medialnych, 5 publikacji 
elektronicznych), 
- zorganizowano szkolenie z fonoholizmu 
i patostreamingu w wymiarze 14 godzin 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  

Wodna przygoda z Just4Fit - 
integracja wielkopolskich rodzin 

Fundacja "Just4Fit" 01.06.2021 - 30.11.2021 

- organizacja 10 pięciogodzinnych 
spotkań ze sportami wodnymi dla 
wielkopolskich rodzin - udział 50 osób 
- opracowanie materiału informacyjno-
edukacyjnego dot. bezpiecznego pobytu 
i zabawy nad wodą  

50 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  

Dzieciaki - jak mówić, żeby nas 
słuchały, jak słuchać, żeby do nas 

mówiły? II edycja 

Stowarzyszenie Uczących 
Się "Docendo Discimus" 

15.06.2021 - 30.11.2021 

 - zrealizowano 2 szkolenia 40-godzinne 
pn. "Szkoła dla Rodziców  
i wychowawców cz. I, 
- przeprowadzono jedno 5-godzinne 
szkolenie pt. "Kiedy konflikt jest OK? - 
domowe negocjacje i mediacje", 
- prowadzono konsultacje indywidualne 
w łącznym wymiarze 30 godzin, 
- opracowano 11 materiałów 
poszkoleniowych  informacyjno-
edukacyjnych dla rodzin 

49 

Wspieranie działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy  

w województwie wielkopolskim -  
Wspieranie działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy  

w województwie wielkopolskim 

Fundacja Centrum Praw 
Kobiet 

01.06.2021 - 30.11.2021 

- prowadzono specjalistyczną poradnię 
dla kobiet doświadczających przemocy, 
w tym zrealizowano 120 godzinny dyżur 
osoby pierwszego kontaktu oraz 
zrealizowano 120h konsultacji 
psychologicznych, 260h dyżuru 
telefonicznego oraz udzielono 48 porad 
prawnych, 
- przeprowadzono 4 spotkania grupy 
wsparcia dla kobiet   

139 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji  

i monitoringu wydawania 

Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej 

1.06.2021-30.11.2021 

 - Wsparciem żywnościowym 
objętych zostało 600 osób; 
- Opracowano i wydrukowano 500 
ulotek mówiących o problemie 
marnowania żywności; 

600 
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żywności dla osób najbardziej 
potrzebujących we współpracy  

z innymi organizacjami 
pozarządowymi -    

Razem możemy więcej - 
Spiżarnia Caritas 

- Odebrano i przekazano osobom 
najbardziej potrzebującym ok. 40 200 kg 
(śr. 6 700 kg na m-c) artykułów 
spożywczych. 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji  

i monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 

potrzebujących we współpracy  
z innymi organizacjami 

pozarządowymi -  
Pomoc żywnościowa dla 

najuboższych mieszkańców 
Wschodniej Wielkopolski 

polegająca na przyjmowaniu, 
magazynowaniu i dystrybucji 

żywności dla potrzebujących za 
pośrednictwem 

współpracujących organizacji 
pozarządowych 

Bank Żywności w Koninie 1.06.2021 - 30.11.2021 

- Przekazano potrzebującym 256.095,76 
kg żywności; 
- Z pomocy skorzystało 15.284 osoby, 
podopieczni gminnych ośrodków 
pomocy społecznej, jak też licznych 
organizacji pozarządowych; 
-W zakresie dystrybucji współpracowano 
z 78 podmiotami (opsy, dpsy, organizacje 
pozarządowe). 

15284 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji  

i monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 

potrzebujących we współpracy  
z innymi organizacjami 

pozarządowymi -  
Subregionalne wsparcie 
żywnościowe poprzez 

współpracę organizacji dla 
wielkopolskich osób i rodzin. 

Związek Stowarzyszeń 
Wielkopolski Bank Żywności 

1.06.2021 - 30.11.2021 

- Realizacja projektu objęła teren 
Województwa Wielkopolskiego; 
- Wsparciem żywnościowym 
objętych zostało ponad 85 organizacji  
i instytucji; 
- Przekazano dla około 6 tysięcy osób 
najuboższych 200 ton żywności. 

6000 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 

polegającego na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji  

Związek Stowarzyszeń Bank 
Żywności Leszno 

1.06.2021 - 30.11.2021 

- Przekazano potrzebującym 256.095,76 
kg żywności; 
- Z pomocy skorzystało 4626 osób, 
podopieczni gminnych ośrodków 

4626 
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i monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 

potrzebujących we współpracy  
z innymi organizacjami 

pozarządowymi -  
Pomoc żywnościowa 

najuboższym mieszkańcom 
województwa Wielkopolskiego. 

pomocy społecznej, jak też licznych 
organizacji pozarządowych; 
- W zakresie dystrybucji 
współpracowano z 4 ośrodkami pomocy 
społecznej i 14 organizacjami 
pozarządowymi. 

Wspieranie działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy  

w województwie wielkopolskim - 
Razem przeciw przemocy 

Fundacja PCPS - Poznańskie 
Centrum Profilaktyki 

Społecznej 
01.06.2021 - 30.11.2021 

- Zrealizowano 99 godzin 
indywidualnego poradnictwa 
psychologicznego w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
- Przeprowadzono 108 sesji 
indywidualnych wsparcia 
terapeutycznego i interwencji 
kryzysowej; 
- Przygotowano 6 webinarów 
poświęcone problematyce przemocy. 

380 

Wspieranie działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy  

w województwie wielkopolskim - 
TRUDNE DOBREGO POCZĄTKI - 

specjalistyczna pomoc 
ukierunkowana na rzecz 

przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 

ZERO-PIĘĆ. FUNDACJA NA 
RZECZ ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO MAŁYCH 
DZIECI 

02.06.2021 - 30.11.2021 

- Zrealizowano 107 godzin konsultacji 
indywidualnych w ramach cyklu 
konsultacyjno-terapeutycznego; 
- Wsparciem objętych zostało 51 osób; 
- Przeprowadzono 3 superwizje dla 
trzech psychologów prowadzących sesje 
psychologiczno-terapeutyczne. 

51 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych - 

zapewnienie wsparcia osobom  
z niepełnosprawnościami  

i terminalnie chorym oraz ich 
rodzinom poprzez działalność 

hospicyjną - Wsparcie w chorobie 

Fundacja Terapia i Wsparcie 1.06.2021 - 30.11.2021 

- zrealizowano 36 usług/wizyt 
pielęgniarskich i 12 wizyt lekarskich, 
które przyczyniły się do zapewnia opieki 
36 osobom terminalnie chorym, 
niepełnosprawnym,                 
- nastąpiła poprawa jakości życia u 90%  
z 36 osób,               
- zostało zapewnione wsparcie rodzinom 
osób z niepełnosprawnościami  
i terminalnie chorych,                
- zostało zapewnione osobom  
z niepełnosprawnościami i terminalnie 
chorym wsparcie poprzez działalność 
hospicyjną;   

36 
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Działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców - Wspieranie 
inicjatyw na rzecz integracji 

społecznej imigrantów - "Nowi 
sąsiedzi" 

Fundacja Na Prostej Drodze 1.06.2021 - 30.11.2021 

- efektem jest film, który został 
udostępniony szerszej publice o zasięgu 
ponadlokalnym na kanale YouTube,                                    
-nastąpiło większe zrozumienie  
i zacieśnienie więzi, integracja 
społeczeństwa narodowości polskiej  
z ukraińską,                
- zmniejszyło ryzyko wystąpienia 
konfliktów między ludnością dwóch 
narodowości,                              
- stworzono płaszczyznę do integracji 
między osobami o podobnych 
zainteresowaniach. 

20 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych - 

zapewnienie wsparcia osobom  
z niepełnosprawnościami  

i terminalnie chorym oraz ich 
rodzinom poprzez działalność 

hospicyjną 

Stowarzyszenie "Kolory" 1.06.2021 - 30.11.2021 

- wykonano 48 konsultacji lekarskich - 96 
godzin pracy lekarzy oraz 36 konsultacji 
pielęgniarskich                             
–  poprawiono sytuację niskiej 
dostępności usług opieki paliatywno-
hospicyjnej na terenie Leszna i gmin 
ościennych;       
- poprawiono jakość opieki nad osobami 
cierpiącymi na postępujące, przewlekłe  
i nieuleczalne choroby śmiertelne 
poprzez wprowadzenie standardów 
postępowania i procedur medycyny 
paliatywno-hospicyjnej; 

38 

Wspieranie działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy  

w województwie wielkopolskim - 
"Otwarte okna" 

Fundacja "ReStart" 1.06.2021 - 30.11.2021 

- zwiększenie ilości sytuacji 
umożliwiających odreagowanie sytuacji 
trudnych,                                        
-  zorganizowanie  webinariów pozwoliło 
na otwarty udział osób doświadczających 
przemocy w wydarzeniu pozwalającym  
podniesienie ich wiedzy na temat 
konsekwencji sytuacji, w której przyszło 
im żyć,  

10 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
integracji społecznej imigrantów 

- "Akcja integracja" 
Fundacja Cooperacja  1.06.2021 - 30.11.2021 

- nastąpił wzrost integracji ze 
społecznością lokalną poprzez 
organizację oraz udział 57 osób w cyklu 
otwartych lekcji języka polskiego, 
połączonych z elementami 

57 
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warsztatowymi o charakterze 
edukacyjnym,  
- zwiększono dostęp do kultury polskiej, 
w tym w szczególności do języka 
polskiego poprzez organizację oraz udział 
57 osób w cyklu otwartych lekcji języka 
polskiego,           
-zwiększono dostęp do informacji na 
temat obowiązujących procedur w kraju,                                              
- zwiększono dostęp do informacji 
praktycznych związanych  
z poszukiwaniem zatrudnienia  
i zakwaterowania poprzez organizację 
oraz udział 21 osób w bezpłatnych 
poradach świadczonych przez mobilny 
infopunkt dla migrantów,                                  
- zaktywizowano społeczności  

Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 
Zadanie skierowane np. Do dzieci 

na etapie rehabilitacji, osób po 
udarze, osób po wypadkach 

Fundacja "Żyrafa" - 
Edukacja ponad wszystko  

1.06.2021 - 30.11.2021 

W ramach projektu dotarto do szkół  
i przedszkoli z informacjami na temat 
całościowych zaburzeń ze spektrum 
autyzmu, ADHD, depresji,                                      
- umożliwiono opiekunom i rodzicom 
zdobyć wiedzę i dotrzeć do 
świadczonych przez nas usług (razem 
około 33 placówki),                  
- Zapewniono bezpłatną diagnozę 
całościowych zaburzeń rozwoju ze 
spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeń 
integracji sensorycznej, depresji 
dzieciom i młodzieży wypełniając lukę 
powstałą w skutek likwidacji ośrodków 
diagnostycznych świadczących pomoc  
w zakresie zdrowia psychicznego 
(wykonano 13 diagnoz),                                       
- zapewniono wielospecjalistyczną 
rehabilitację dla dzieci i młodzieży 
pozbawionej w obecnej chwili takiej 
opieki (w sumie 189 godzin),             
- objęto wczesną interwencją najbardziej 
potrzebujące dzieci pozbawione terapii, 

41 
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a zagrożone nieprawidłowościami 
rozwojowymi,                            
- objęto  wczesną interwencją dzieci  
i młodzież zagrożoną depresją. 

Innowacyjne metody wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami 
na przykładzie trzech innowacji 

wypracowanych w ramach 
projektu „Przepis na 

wielkopolską innowację 
społeczną – usługi opiekuńcze dla 

osób zależnych" - Innowacyjne 
metody wsparcia osób z 

niepełnosprawnościami na 
przykładzie innowacji społecznej 

„Dotknij świata książek” 

Fundacja Szansa Dla 
Niewidomych 

1.07.2021 - 30.11.2021 

- wydruk 3 zestawów modeli 3D (każdy 
zestaw to 12 trójwymiarowych modeli 
postaci literackich), 
- odbycie 7 spotkań prezentacyjnych  
w organizacjach/instytucjach na terenie 
Wielkopolski (m.in. szkoły, przedszkola, 
ośrodki szkolno-wychowawcze, 
poradnie, instytucje, np. koła PZN), 
- Organizacja konferencji z udziałem 
grona zainteresowanych projektem: jego 
realizatorów, osób działających na rzecz 
niewidomych i słabowidzących, 
ekspertów, pedagogów oraz mediów,  
a także innowatorów. 

80 

Innowacyjne metody wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami 
na przykładzie trzech innowacji 

wypracowanych w ramach 
projektu „Przepis na 

wielkopolską innowację 
społeczną – usługi opiekuńcze dla 
osób zależnych" - Kobiecość - TO 

JA 

Śremskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 
"TRÓJKA"  

1.08.2021 - 30.11.2021 

- Upowszechniono innowacyjną metodę 
wsparcia osób z niepełnosprawnościami 
w 2 placówkach, 
- Poprawiono funkcjonowanie osób  
z niepełnosprawnością poprzez realizację 
działań w projekcie tj. poprzez 
wdrożenie innowacji "Fuksjowa Lady", 
udział w warsztatach edukacyjnych, 
indywidualnych spotkaniach  
z psychologiem. 

13 

Promocja pozytywnych postaw - 
zwłaszcza wśród dzieci  

i młodzieży - w stosunku do osób 
z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności (w tym osób 
w kryzysie psychicznym - "TACY 

SAMI 2021!" 

Stowarzyszenie Orlik Piła 1.06.2021 - 30.11.2021 

- Organizacja trzech wydarzeń 
promujących pozytywne postawy wobec 
osób z niepełnosprawnościami, 
- Opracowanie materiałów informacyjno-
edukacyjnych zwiększających pozytywne 
postawy wobec osób  
z niepełnosprawnościami (foldery, film), 

58 

Promocja pozytywnych postaw - 
zwłaszcza wśród dzieci  

i młodzieży - w stosunku do osób 
z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności w tym osób 
w kryzysie psychicznym - 

Fundacja "Świadoma 
Rodzina" 

1.06.2021 - 30.11.2021 

- Organizacja 10 godzin warsztatów 
edukacyjnych o niepełnosprawności, 
akceptacji i tolerancji, 
- Stworzono film krótkometrażowy 
ukazujący pasje i zainteresowania osób  
z niepełnosprawnością, 

150 
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"Chciałbym" - kształtowanie 
pozytywnych postaw wobec osób 

z niepełnosprawnością 

- Zorganizowano warsztaty  
o niepełnosprawności dla 150 uczniów 
szkół podstawowych i średnich. 

Promocja pozytywnych postaw - 
zwłaszcza wśród dzieci  

i młodzieży - w stosunku do osób  
z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności (w tym osób 
w kryzysie psychicznym - Razem 

Dobro - weekendowe gry 
miejskie 

Stowarzyszenie Dobro 4.06.2021 - 21.11.2021 

- Zorganizowano 4 gry miejski 
wspierające samodzielność, autonomię, 
umiejętności społeczne osób  
z niepełnosprawnościami, 
- Zorganizowano 2 warsztaty 
integracyjne z zakresu terapii zajęciowej 
oraz metod pedagogicznych, 
-  Opracowanie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych w postaci 50 
szt. ulotek. 

60 

Promocja pozytywnych postaw - 
zwłaszcza wśród dzieci  

i młodzieży - w stosunku do osób 
z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności (w tym osób 
w kryzysie psychicznym - 
Tajemniczy Ogród - mam 

marzenie 

Fundacja Laba 1.06.2021 - 30.11.2021 

- Aktywizacja 27 osób  
z niepełnosprawnościami, 
- Przeprowadzenie 246 godzin zajęć 
hortiterapii, 
- Emisja 4 filmów promujących 
pozytywny wizerunek osób  
z niepełnosprawnością. 

27 

Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 

Stowarzyszenie 
"Wyjątkowa Szkoła" 

1.09-30.11.2021 

Tworzenie wielospecjalistycznej oferty 
wsparcia w rozwoju dziecka na 
wczesnym etapie rehabilitacji 
obejmującej gimnastykę korekcyjną, 
rytmikę, zajęcia AAC, arteterapię, 
integrację sensoryczną, logopedię, 
pedagogikę zabawy, terapię 
behawioralną dla 31 dzieci oraz 
konsultacje specjalistyczne dla rodziców. 

31 

Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 

Stowarzyszenie Lepsza 
Gmina Czerwonak 

Fundacja Leśne Dziki 
1.06-30.11.2021 

- 60 h pracy z psychologiem - 70 h pracy 
ze specjalistką zdrowia publicznego - 60 
h pracy z pozostałymi specjalistami  
(w tym również psycholog i dr nauk  
o zdrowiu) -wsparcie 4 zbiórek na 
potrzeby leczenia dzieci  
z niepełnosprawnością - zamieszczane 
informacje przez Stowarzyszenie - 
wsparcie 21 dzieci z podejrzeniem 
niepełnosprawności - wsparcie 21 rodzin 
z dziećmi z podejrzeniem 

21 
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niepełnosprawności - 1 punkt wsparcia 
konsultacyjno-rehabilitacyjnego - 
placówka - 1 pakiet materiałów 
promocyjnych (plakatów) do dystrybucji 
- przygotowane i wydrukowane 
materiały - 1 broszura informacyjna dla 
rodzin  

Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 

Stowarzyszenie Apertus 1.06-30.11.2021 

- rehabilitacja wg koncepcji Hallwick - 
terapia integracji sensorycznej (SI) - 
alpakoterapia - sensoplastyka - 
logopedia - terapia neurotaktylna - 
rehabilitacja ruchowa - surdopedagogika 
- tyflopedagogika 

31 

Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 

Stowarzyszenie na rzecz 
Osób  

z Niepełnosprawnościami 
"Homini" 

1.06-30.11.2021 

Zorganizowano zajęcia z fizjoterapeutą - 
60 godz. - zorganizowano zajęcia  
z fizjoterapeutą dziecięcym - 80 godz. - 
zorganizowano zajęcia z masażystą - 80 
godz. - zorganizowano zajęcia z logopedą 
- 70 godz. - zorganizowano zajęcia  
z pedagogiem - terapeutą ręki - 40 godz. 
- zorganizowano zajęcia z terapeutą 
integracji sensorycznej - 81 godz. - 
zorganizowano 2 webinary,  

54 

Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 

Fundacja ORCHidea 1.06-30.11.2021 

- uczestnictwo 14 osób  
z niepełnosprawnością o podłożu 
neurologicznym,  
- przeprowadzenie ok. 160 godz. 
indywidualnej terapii w tym: psycholog, 
neurologopeda, fizjoterapeuta, 
psychiatra, neurolog, akupunkturzysta -  
neurologopedycznych), 
- rozwój wolontariatu, 
- 2 osoby (wkład osobowy ) oświadczenia 
o wkładzie własnym, 
- upowszechnienie informacji nt. działań 
projektowych  
- plakat (pdf) oraz 10 postów na 
Facebooku, 
- Akupunktura, 
- 25 sesji, 

14 
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- Sesje rękawiczką i/lub Neuroformą -
Integracja sensoryczna i/lub 
dogoterapia: 30 godzin  

Wspieranie dostępu do wczesnej 
wielospecjalistycznej rehabilitacji 

dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności. 

Fundacja na rzecz Pomocy 
Dzieciom 

Niepełnosprawnym "Nowa 
Nadzieja" z siedzibą  

w Kaliszu 

1.06-30.11.2021 

przeprowadzono: - 310 godzin zajęć 
terapeutycznych indywidualnych dla ok. 
25-30 dzieci, po ok. 10-20 godzin na 
dziecko. - 250 godzin zajęć 
terapeutycznych grupowych - w tym 150 
godzin terapii uzależnień cyfrowych oraz 
100 godzin zajęć grupowych innych 
specjalistycznych (dogoterapii, 
umiejętności społecznych, integracji 
sensorycznej, logopedycznych, 
psychologicznych z elementami 
muzykoterapii ) z terapii skorzystało ok. 
60 dzieci Terapia uzależnień cyfrowych 
została przeprowadzona w ilości 150 
godzin dla 29 dzieci.  

77 

Odkrywamy polską wieś 
Stowarzyszenie Seniorów 

"Druga Młodość" 
1.06.-30.11.2021 

 170 uczestników pikniku integracyjnego, 
160 osób na podsumowaniu projektu,  
w działaniu integracyjnym w Kluczewie 
uczestniczyło 23 dzieci i 47 dorosłych 
osób, w Reńsku 24 dzieci i 45 dorosłych, 
w warsztatach w Izbie Historii brało 
udział 21 dzieci i 10 dorosłych osób,  
w warsztatach rękodzielniczych 10 dzieci  
i 10 seniorów. Wzmocnienie potencjału 
artystycznego zarówno seniorów jak  
i dzieci (do występów na scenie 
przygotowało się 14 dzieci oraz 22 
seniorów) 

70 

Młodzi - Seniorom, Seniorzy - 
Młodym. Bezpieczny Senior  

w Gminie Święciechowa. 
Stowarzyszenie ZMW 1.06.-30.11.2021 

10 informacji na stronach internetowych 
oraz w mediach społecznościowych,  
w tym 1 informacja w regionalnej prasie 
- 30 godzin zajęć o charakterze 
edukacyjno-profilaktycznym z zakresu 
bezpieczeństwa - 20 seniorów objętych 
wsparciem uczestniczących w zajęciach 
edukacyjno-profilaktycznym - 15 osób 
(młodzieży), zaangażowanych w 
realizację projektu jako wolontariusze -  

35 (oraz 700 osób, które 
otrzymały pudełka życia 
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4 zaangażowane instytucje/organizacje 
w działania projektowe jako partnerzy - 
700 osób objętych wsparciem poprzez 
otrzymane pudełek życia - 3 filmy (2 
edukacyjno-promocyjne  
i 1 podsumowujący działania 
projektowe) - 3000 mieszkańców gminy 
jako pośrednich odbiorców działań 
informacyjno-edukacyjno-promocyjnych 
- 500 ulotek instruktażowych  
i promujących ideę pudełek życia  
- 1 integracyjna inicjatywa 
międzypokoleniowa zorganizowana 
wspólnie przez seniorów i młodzież 

Aktywna szkoła z babcią 2 
Fundacja Inwalidów i Osób 

Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie” w Kaliszu 

1.08.2021 - 15.10.2021 

 Głównym celem projektu była integracja 
międzypokoleniowa trzech grup 
społecznych , polegająca na wspólnych 
działaniach osób po 60 roku życia, dzieci 
i osób niepełnosprawnych w sumie ok. 
31 uczestników projektu. W ramach 
codziennych zajęć uczestniczyli  
w warsztatach z makramy, wikliny, 
artystycznych i hafciarstwa.  

31 

Dwa pokolenia zmieniają świat Fundacja Animacja 1.06.2021 - 30.11.2021 

4 szkolenia, 5 spotkań roboczych, dwa 
wydarzenia otwarte (gra miejska, 
koncert) -. W działaniach na rzecz 
integracji międzypokoleniowej wzięło 
udział- 32 mieszkańców- 16 seniorów  
i 16 młodych (bezpośrednich 
beneficjentów), oraz 100 osób 
uczestniczących w wydarzeniach 
otwartych.  

132 

Razem raźniej - integracja 
międzypokoleniowa "świata 

ciszy" ze "światem słyszących" I 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niesłyszącym "SPON" 

1.06. - 30.11.2021 

10 warsztatów tematycznych (ten sam 
temat prowadzony był 2 razy).  
W działaniach brało udział 15 
uczestników. Warsztaty z: refleksologii, 
poprawa zdrowia fizycznego  
i psychicznego, ekologiczny, dietetyczny, 
ruch, a zdrowie człowieka, "Nie marnuj 
żywności",  

15 
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Wielkopolska INFOlinia Wsparcia 
- Wielkopolska Infolinia Wsparcia 

dla osób niepełnosprawnych, 
starszych i opiekunów. 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 
Niewidomych  

1.06.2021 - 30.11.2021 

Udzielono 242 porad w zakresie pomocy 
i porady w załatwieniu spraw 
urzędowych, uzyskaniu świadczeń 
rentowych i socjalnobytowych,  
w zakresie doradztwa zawodowego, 
autoprezentacji beneficjenta  
z potencjalnym pracodawcą, wskazanie 
instytucji pracujących na rzecz osób 
niepełnosprawnych, wsparcie 
psychologiczne w sytuacjach trudnych  
i kryzysowych, konsultacja  
z psychologiem (rozwój osobisty, 
niepełnosprawność, uzależnienia), 
wsparcie osób hospitalizowanych oraz 
przebywających okresowo lub na stałe  
w placówkach opiekuńczych. 

160 

Realizacja działań na rzecz 
wsparcia rodzin i opiekunów 
osób niesamodzielnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem 
osób starszych - Centrum ONI 

Stowarzyszenie ONI 1.06.2021 - 31.08.2021 

Powstało CENTRUM ONI w którym były 
pełnione stałe dyżury asystentów 
(wsparcie bezpośrednie OF oraz 
wsparcie „praktyczne” (np.: opieka 
wytchnieniowa , tzw. wsparcie 
asystenckie itd.) . Zarówno OF jaki ON 
mogły skorzystać ze wsparcia 
indywidualnie lub grupowo. Prowadzone 
były zajęcia podnoszące umiejętności 
korzystających , rozwijające ich pasje  
i zainteresowania, zapewniające 
integrację i miłe spędzenie czasu.  

23 

Realizacja działań na rzecz 
wsparcia rodzin i opiekunów 
osób niesamodzielnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem 
osób starszych - szkolenie 
Asystent seniora i osoby  
z niepełnosprawnością 

(kontynuacja) 

Fundacja Pomocy Seniorom 
i Rodzinie AMA 

2.06.2021 - 30.10.2021 

Przeprowadzono jedną edycję szkolenia. 
8 godzin wykładów, 8 godzin ćwiczeń 
odbywających się równolegle w dwóch 
grupach. 8 godzin x2 grupy= 16 godzin 
warsztatów oraz sesja egzaminacyjna. 

44 

Promowanie pozytywnego 
wizerunku seniora, np. 

wolontariat senioralny, kampanie 
społeczne - STARszaki - kampania 

Stowarzyszenie Centrum 
Rozwoju Edukacji 

Obywatelskiej CREO 
1.06.2021 - 30.11.2021 

1 ogólna kampania społeczna oraz 7 
kampanii szkolnych zorganizowanych 
przez uczniów. 
14 (7 warsztatów i 7 kampanii 
społecznych zorganizowanych w 

86 000 (kampania 
społeczna) 
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promująca pozytywny wizerunek 
osób starszych 

szkołach). 
110 (uczniowie i uczennice, którzy 
włączyli się w działania wolontariackie 
promujące pozytywny wizerunek 
seniora). 
23 (7 szkół, które włączyły się w projekt 
oraz 16 instytucji/NGO, które otrzymały 
materiały stworzone w projekcie). 
10 (liczba materiałów w mediach 
społecznościowych i/lub w mediach 
online/tradycyjnych stworzonych  
w ramach projektu. 

Promowanie pozytywnego 
wizerunku seniora, np. 

wolontariat senioralny, kampanie 
społeczne - Senior z inicjatywą 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

15.08.2021 - 31.10.2021 

5 przedsięwzięć (happening, Przegląd 
Twórczości Artystycznej, 3 spektakle). 
Zorganizowano happening. - ok. 260 
osób wzięło udział w projekcie - byli to 
uczestnicy happeningu i Przeglądu 
Twórczości Artystycznej (seniorzy  
z 5 powiatów: krotoszyńskiego, 
jarocińskiego, rawickiego, gostyńskiego, 
pleszewskiego). 

260 (i.m.) 

Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
integracji międzypokoleniowej 

Towarzystwo Pomocy 
Potrzebującym im. Św. 

Brata Alberta "Nadzieja" 
15.06.2021 - 30.10.2021 

Gra w boule - Szkolenie żeglarskie - 
igrzyska Olimpijskie Seniorów pn. 
"Senioriada". 

180 

 
DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU 

 
 

Nazwa konkursu 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin realizacji 

konkursu/zadania 

 
Rezultat realizacji konkursu zadania 

 
 

 
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację  
w formie wspierania zadań publicznych 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021. 

Eko Leader Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Krajna nad 

Notecią” 

17.05.2021 - 30.11.2021 - opracowano 8 historii edukacyjnych  
w formie komiksu, 
- przekazano ponad 700 pakietów 
edukacyjnych komiksów, który 
wykorzystywany jest w pracy z dziećmi, 
- przeprowadzono kampanię 
promocyjno-edukacyjną dotyczącą 

236417 
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Uchwała nr 3307/2021 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2021 r. 

pozytywnych zachowań 
proekologicznych, 
- zorganizowano konkurs ekologiczny dla 
rodzin. 

Wielkopolskie Ekobajki Fundacja "Inicjatywa dla 
Opatówka" 

01.06.2021 - 20.11.2021  - stworzenie 5 bajek o tematyce 
ekologicznej zebranych w cykl pt. 
"Wielkopolskie Ekobajki dla dzieci i nie 
tylko" oraz ich wydruk w formie 
książkowej w ilości 500 egz., 
 - nagranie 5 wywiadów ze specjalistami, 
rozwijających zagadnienia podjęte w 
bajkach w formie dedykowanej dla 
dzieci, 
 - utworzenie 10 infografik o projekcie, 
nawiązujących do ilustracji w bajkach 
oraz promujących projekt, wywiady oraz 
bajki. 

19523 

Dziadku! - chcę oddychać 
zdrowym powietrzem 

Stowarzyszenie "Słoneczny 
Mroczeń" 

09.05.2021 - 18.11.2021 - opracowanie ilustrowanego 
opowiadania pt. "Dziadku! - chcę 
oddychać zdrowym powietrzem", 
- wystawienie przedstawienia lalkowego 
wg opowiadania  pt. "Dziadku! - chcę 
oddychać zdrowym powietrzem", 
- przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej 
wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
działań proekologicznych. 

480 

Przeprowadzenie kampanii 
informacyjno-edukacyjnej 
ZASOBY WODNE NASZYM 

SKARBEM - DBAJMY O NIE! 

Stowarzyszenie 
Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego 

01.06.2021 - 31.10.2021 - dystrybucja na terenie całej 
Wielkopolski za pośrednictwem mediów 
regionalnych oraz Internetu 
edukacyjnego reportażu promującego 
dbałość o środowisko, zwłaszcza zasoby 
wodne pn. "Zasoby wodne naszym 
skarbem - dbajmy o nie!" 

39609 

 

 


