
KULTURA – konkurs 200 000 zł 
 

Podstawowe inf. dot. otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury i sztuki w 2018 r. 

 Środki przeznaczone na dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i 

sztuki w roku 2018: 200 tys. zł.  

 Do dnia zakończenia naboru wpłynęło 63 oferty na łączną kwotę wnioskowanych 

dotacji w wysokości  1 331 610,16 zł. 

 Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert i 

rekomendowała Zarządowi Województwa Opolskiego listę rankingową. 

 Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 marca 2017 r. przyznano dotacje 

do realizacji 31 zadań publicznych (co oznacza, że dofinansowanie otrzymała 

połowa złożonych ofert), uwzględniając w pierwszej kolejności przedsięwzięcia 

organizowane cyklicznie, o kilkuletniej tradycji, będące istotnymi wydarzeniami 

kulturalnymi w regionie. 

 W ramach dofinansowanych zadań realizowane będą  projekty w różnorodnych 

obszarach, w tym m.in.: 

 rozwijanie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, 

 promocja twórców związanych z województwem opolskim,  

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

 promocja i wspieranie rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych, 

 organizacja wydarzeń artystycznych o zasięgu co najmniej regionalnym (festiwali 

muzycznych i filmowych, plenerów malarskich, wystaw artystycznych etc.). 

 

 

Wybrane oferty: 

 

Stowarzyszenie Opolskie Lamy –  16. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy (dotacja: 25 000 zł) 

Festiwal Filmowy Opolskie Lamy od lat daje przegląd ambitnego i niekomercyjnego dorobku 

polskiej i światowej kinematografii. 16. edycja odbywać się będzie pod hasłem Panoramy 

Kina Polskiego, poświęcona zostanie problematyce polskiej kinematografii widzianej z 

rozmaitych perspektyw. Promocja festiwalu w kraju zorganizowana zostanie przez 

objazdowe pokazy filmów dokumentalnych w 7 miastach powiatowych woj. opolskiego 

(Olesno, Krapkowice, Kluczbork, Głuchołazy, Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Namysłów). Festiwal 

odbędzie się w dniach 3-13.10.2018 r. 

 

Kulturalne Opole – Opole Songwriters Festival 2018 (dotacja: 18 000 zł) 

Opole Songwriters Festival to międzynarodowy festiwal muzyczny prezentujący autorów 

tekstów i muzyki. Do tej pory w ramach festiwalu zaprezentowało się w Opolu ponad 50 

artystów z różnych części świata: od Australii, przez Stany Zjednoczone, po Wielką Brytanię, 



Niemcy, Belgię i Islandię, a także najciekawsi polscy debiutanci m.in. laureat Fryderyka 

Kortez, który stał się jednocześnie ambasadorem festiwalowej marki. Oprócz wspierania 

utalentowanych twórców młodego pokolenia, istotny jest także walor edukacyjny 

wydarzenia, dzięki któremu mieszkańcy Opolszczyzny mają możliwość zapoznania się 

z nowymi zjawiskami muzycznymi. W programie festiwalu, który po raz kolejny odbędzie się 

w Teatrze im. Jana Kochanowskiego, przewidzianych jest szereg koncertów, a także liczne 

imprezy towarzyszące. 

 

Chorągiew Opolska ZHP – Polska-Samorząd-Wspólnota –  w myśl harcerskich idei (dotacja: 

8 000 zł) 

„Polska-Samorząd-Wspólnota – w myśl harcerskich idei” to projekt o charakterze 

rocznicowym, mający na celu upowszechnienie wiedzy na temat historii, tradycji i kultury 

regionalnej w roku trzech rocznic: 100-lecia niepodległości, 20-lecia samorządu i 100-lecia 

ZHP. Na projekt złożą się różnorodne działania: cykl warsztatów lokalnych realizowanych 

wśród dzieci i młodzieży na obszarze całego województwa; cykl inicjatyw realizowanych 

przez dzieci i młodzież na obszarze całego województwa; gra miejska poświęcona historii i 

współczesności regionu; wydarzenie rodzinne promujące nowoczesny patriotyzm. 

 

Chorągiew Opolska ZHP  będzie w sumie realizować 3 zadania:  

Oprócz tego w konkursie dot kultury – dwa w konkursie dot. turystyki: 

- Rajd Kozielski – Harce w Niepodległej! (dotacja: 3 000 zł), 

- Opolskie kwitnące! w Dniu Regionów – przygotowanie namiotu promocyjnego 

Województwa Opolskiego podczas Zlotu Stulecia ZHP (dotacja: 11 000 zł). 

Łączna suma dotacji dla ZHP 22 000 zł. 

 

 

 


