
Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego   

przez organizacje pozarządowe w 2021 roku 
 

L.P. Obszar Zadanie 
Departament/ 
Kancelaria/ 

wsjo 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu 

1. Działania na rzecz profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

1. Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych opartych 
na skutecznych strategiach oddziaływania (baza programów 
rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu opracowanego wspólnie 
przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii 
i Neurologii). 

2. Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji 
życia bez nałogów z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, 
młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów. 

3. Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych 
dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń 
Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci 
alkoholików (DDA). 

4. Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz 
przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. 

5. Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: 
„Pogodne Lato”. 

6. Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych 
w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”. 

MCPS 15 - 26 lutego 2021 r. 

2. Działania na rzecz 
przeciwdziałania zaburzeniom 
życia rodzinnego w związku 
z nadużywaniem alkoholu 

1. Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych 
na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu. 

2. Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu. 

3. Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych,  
programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków 
rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie 
leczenia odwykowego. 

4. „Kuźnia Kreatywności” – Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci 
i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej 
pedagogiki. 

MCPS 15 - 26 lutego 2021 r. 

  



3. Działania z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii 

1. Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących 
zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także 
z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może 
prowadzić do uzależnienia. 

2. Wspieranie programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub 
o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym osób dorosłych zalecanych w ramach systemu rekomendacji 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (baza  programów 
rekomendowanych,  prowadzona  w  ramach  systemu  opracowanego  
wspólnie  przez  KBPN, PARPA,  Ośrodek  Rozwoju  Edukacji MEN oraz    
Instytut Psychiatrii i Neurologii). 

3. Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej 
adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na 
czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny, 
bądź szkodliwy. 

MCPS 15 - 26 lutego 2021 r. 

4. Działania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 

1. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

2. Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. 

MCPS 15 - 26 lutego 2021 r. 

5. Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom  
w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób 

1. Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, 
dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

2. Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności. 

MCPS 15 - 26 lutego 2021 r. 

6. Działalność na rzecz integracji 
i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

1. Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
ich rodzin. 

2. Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, 
zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem 
nowych technologii. 

3. Wsparcie samodzielności społecznej osób dotkniętych Chorobą Alzheimera 
i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin. 

4. Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieży z zespołem Aspergera. 
5. Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na 

zaburzenia lękowo-depresyjne. 

MCPS 15 - 26 lutego 2021 r. 

6. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności 
i  przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną. 

7. Partycypacja seniorów w życiu społecznym. 
8. Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek. 
9. Bony społeczne dla seniorów. 
10. Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów. 
11. Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów. 

MCPS 15 - 31 marca 2021 r. 

  



7. Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup 
środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. 

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin 
osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio 
zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących 
procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku 
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności 
osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy 
z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania 
pomocy w procesie ich rehabilitacji. 

3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 
1) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; 
2) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób 

z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością 
intelektualną, 

3) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem 
i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych   
i w różnych środowiskach. 

4. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób 
niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: 
1) doradztwo zawodowe; 
2) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej 

i zawodowej; 
3) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa 

pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy 
i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

5. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych 
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność 
w tych dziedzinach. 

6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz 
tłumaczy – przewodników. 

7. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub 
wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności 
usług asystencji osobistej. 

MCPS 

1 - 15 maja 2021 r. 

8. Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej 

1. Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi 
z FAS/FASD. 

2. Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin 
adopcyjnych i zastępczych. 

3. Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. 

MCPS 

1 - 15 lutego 2021 r. 



9. Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

1. Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku szkolnym 
- międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach "Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej". 

2. Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku wiejskim 
– organizacja zawodów, szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji 
środowiska wiejskiego w zawodach wojewódzkich i  ogólnopolskich. 

3. Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku osób 
z  niepełnosprawnością – organizacja zawodów sportowych i imprez 
rekreacyjno-sportowych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim i międzynarodowym. 

4. Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu 
ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, 
promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu. 

5. Wspieranie szkolenia sportowego kadry wojewódzkiej w wybranych klubach 
sportowych Mazowsza, wytypowanych na podstawie osiąganych wyników 
sportowych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 

6. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, 
młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe, w oparciu 
o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. 

Departament 
Edukacji 
Publicznej 
i Sportu 

14 - 28 lutego 2021 r. 

10. Działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości 

1. Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich 
pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między 
sferą nauki i biznesu. 

2. Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza 
w procesie przedsiębiorczego odkrywania. 

Departament 
Rozwoju 
Regionalnego 
i Funduszy 
Europejskich 

20 stycznia - 8 lutego 2021 r. 

3. Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez 
dofinansowanie programów akceleracji. 

1 lutego – 12 marca 2021 r. 

4. Przedsiębiorcza młodzież na Mazowszu – wspieranie myślenia 
przedsiębiorczego pierwszym krokiem do budowania ekosystemu start-
upowego. 

1 lutego – 12 marca 2021 r. 

11. Turystyka i krajoznawstwo 1. Szlaki turystyczne: 
1) projekty mające na celu wytyczanie, oznakowanie, utrzymanie i odnowienie 

szlaków turystycznych zgodnie ze standardami PTTK (uchwała 
nr 33A/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 listopada 
2014 r. w sprawie Instrukcji znakowania szlaków turystycznych oraz 
uchwała nr 37/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 
8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Instrukcji znakowania szlaków 
turystycznych PTTK);  

2) projekty zmierzające do obudowania klasycznego szlaku turystycznego 
nowoczesnymi atrakcjami (takimi jak np. aplikacje, geocaching, questy 
itp.). 

2. Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza: działania mające na 
celu rozwój systemu szlaków w województwie mazowieckim. 

3. Produkt turystyczny: projekty związane z tworzeniem nowych lub rozwojem 
istniejących produktów turystycznych w oparciu m.in. o:  
1) naturalne zasoby rekreacyjne np. doliny rzek, parki krajobrazowe;  

Departament 
Kultury, 
Promocji 
i Turystyki 

1 - 16 lutego 2021 r. 



2) tematyczne szlaki turystyczne; 
3) miejsca związane z dziedzictwem kulturowym regionu (zabytki, dziedzictwo 

niematerialne). 
4. Rzeki łącznikiem Mazowsza: projekty związane z rzekami i ich turystycznym 

wykorzystaniem. 
5. Aktywna turystyka: projekty mające na celu aktywizację młodzieży, seniorów 

i osób niepełnosprawnych do uprawiania wszelkich form turystyki, przełamujące 
stereotypowe wycieczki w tym np. rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe itp.  

6. Jazda na kulturę: projekty mające na celu aktywne uczestnictwo w kulturalnych 
przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno-artystycznych. 

7. Mazowieckie klastry turystyczne: projekty mające na celu realizację działań 
zmierzających do stopniowego przekształcania się LOT-ów w klastry 
turystyczne, w tym również wsparcie doradcze tego procesu. 

12. Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 

1. Patriotyzm: inicjatywy mające na celu podtrzymywanie oraz krzewienie wartości 
i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości 
narodowej i obywatelskiej. Upamiętnienie osób i miejsc zasłużonych dla 
Mazowsza oraz projekty upamiętniające osoby oraz wydarzenia, które 
przyczyniły się do odrodzenia niepodległej Polski oraz ostatecznego 
ukształtowania jej granic na przełomie lat 1920-1921. 

2. Kultura puka do drzwi: przełamywanie wykluczenia terytorialnego z działalności 
kulturalnej, likwidowanie tzw. białych plam na mapie kulturalnej Województwa 
poprzez inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach 
lokalnych. 

3. Kultura łączy pokolenia: projekty mające za zadanie przełamywanie barier 
pokoleniowych w kulturze, poprzez odpowiedzialne i aktywne włączanie w nie 
różnych grup wiekowych. 

4. Kultura buduje spójność: inicjatywy zmierzające do włączenia twórczości 
artystycznej w odbudowywanie spójności społecznej w województwie 
mazowieckim. Ich celem ma być skuteczne przełamywanie wykluczenia 
poprzez projekty o wysokiej wartości artystycznej. 

5. Zabytki i muzea – żywe atrakcje: projekty promujące takie formy i koncepcje 
opieki nad dziedzictwem kulturowym – zasobami muzealnymi i zabytkami, które 
zbudują wokół dziedzictwa żywą atrakcyjność, wkomponowaną w programy 
turystyczne, promocyjne, edukacyjne, społeczno-animacyjne lub aktywizacyjno-
gospodarcze. 

6. To także nasze dziedzictwo: inicjatywy kulturalne mające na celu: 
1) podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, 

szczególnie nakierowane na dbałość o ocalenie ginących wątków tradycji 
(np. warsztaty ginących zawodów, przeglądy regionalne itp.); 

2) wartościowe przetwarzanie wątków tradycji kulturowej regionu w realizacje 
artystyczne adresowane do współczesnego odbiorcy; 

3) przywracanie dziedzictwa grup etnicznych, narodowości, wspólnot 
religijnych, środowisk społecznych i zawodowych, które stały się nieobecne 
w krajobrazie społecznym współczesnego województwa mazowieckiego 

Departament 
Kultury, 
Promocji 
i Turystyki 

1 - 16 lutego 2021 r. 



i nie mogą same zaopiekować się pamiątkami swojej historii, a także 
działania nakierowane na upowszechnianie dziedzictwa historycznego. 

7. Kultura zaprasza: projekty służące „wyjściu” sztuki z gmachów instytucji i jej 
ciekawej prezentacji szerokiemu gronu odbiorców, dotychczas mającemu 
jedynie incydentalny kontakt z działalnością artystyczną. Wspierane będą 
projekty na wysokim poziomie artystycznym. 

8. Kultura podniebna – kultura podziemna: inicjatywy polegające na twórczym 
łączeniu projektów artystycznych z zakresu tzw. „kultury wysokiej” z kulturą 
alternatywną. 

9. Niech nas poznają: projekty mające na celu promowanie wzajemnego 
poznawania się grup odmiennych kulturowo poprzez działalność artystyczno-
edukacyjną oraz animacyjno-kulturalną. Podejmowane inicjatywy powinny w 
ciekawy sposób prezentować tożsamość środowisk poczuwających się do 
odrębności kulturowej. Ich odbiorcą powinny być społeczności, co do których 
można mieć uzasadnione przypuszczenie, że kultywują stereotypy na temat 
grupy, jaka zamierza się zaprezentować. 

10. Kto ty jesteś? Inicjatywy promujące dialog artystyczny jako narzędzie 
przełamywania wzajemnych stereotypów między środowiskami i grupami 
społecznymi postrzeganymi jako kulturowo wzajemnie na siebie zamknięte. 

11. Wokół wspólnoty: projekty artystyczne, edukacyjno-kulturalne oraz animacyjne 
formułujące na nowo pojęcie wspólnoty w kontekście współczesności 
województwa mazowieckiego. 

12. Mazowieckie klastry kreatywne: działania mające na celu weryfikację stanu, 
potencjału, możliwości oraz tendencji sektora kreatywnego oraz sektora kultury 
w zakresie tworzenia w województwie mazowieckim klastrów kreatywnych oraz 
projekty wspierające powstawanie klastrów. 

13. Wyobraźnia i wiedza: inicjatywy wspierające nawiązywanie partnerstw 
i tworzenie projektów łączących naukę z działalnością artystyczną/kulturalną. 

14. Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) -  wspieranie projektów  realizowanych 
w ramach EDD, których celem jest edukacja historyczna i kulturalna, 
promowanie różnorodności regionalnej dziedzictwa kulturowego, podkreślenie 
wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu 
międzykulturowego. 

15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz 
upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. 

Departament 
Rolnictwa 
i Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

15 lutego 2021 r. 

13. Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 
 

1. Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną ze 
szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa 
w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody. 

2. Prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie zielono-błękitnej 
infrastruktury. 

3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności 
zwierząt i zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania 

Departament 
Polityki 
Ekologicznej, 
Geologii i 
Łowiectwa 

5 lutego 2021 r. 



się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja mieszkańców w zakresie 
humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 
zwierzętami, konieczności ich sterylizacji lub kastracji oraz adopcji zwierząt 
bezdomnych, znakowania i rejestracji psów. 

4. Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz 
ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem 
zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach. 

 

Departament 
Gospodarki 
Odpadami, 
Emisji   
i Pozwoleń 
Zintegrowanych 

22 lutego – 5 marca 2021 r. 

5. Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki 
o obiegu zamkniętym. 

 

8 - 20 marca 2021 r. 

6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w 
środowisku naturalnym. 

Departament 
Rolnictwa i 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

15 lutego 2021 r. 

14. Nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie 

1. Organizacja różnorodnych inicjatyw edukacyjnych: warsztatów, konferencji, 
seminariów, szkoleń o charakterze edukacyjnym. 

2. Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe. 
3. Działania związane z rozwijaniem talentów i pasji dzieci oraz młodzieży  

z terenów wiejskich. 
4. Organizacja obozów, wyjazdów oraz kolonii tematycznych (z wyłączeniem 

obozów sportowych) dla dzieci i młodzieży z terenu województwa 
mazowieckiego (w tym również organizacja wypoczynku połączonego z 
elementami edukacji). 

5. Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu edukacji konsumenckiej 
kierowanych do mieszkańców województwa mazowieckiego. 

Departament 
Edukacji 
Publicznej 
i Sportu 

1 - 15 lutego 2021 r. 

15. Działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

Zwiększenie międzyregionalnych, europejskich procesów integracyjnych poprzez 
udział w innowacyjnych projektach organizacji pozarządowych z terenu 
województwa mazowieckiego i regionów partnerskich Mazowsza. 

Kancelaria 
Marszałka 

18 - 28 lutego 2021 r. 

16. Działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3. ust. 3, w 
zakresie określonym w art. 4 ust. 
1 pkt 1-32a ustawy o działalności 
pożytku publicznego   
i o wolontariacie 

Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji 
pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej. 
 

Departament 
Organizacji 

1 -1 6 lutego 2021 r. 

Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie 
operatora projektu. 

1 - 16 lutego 2021 r. 

  



17. Działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. 

Departament 
Rolnictwa 
i Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

1 - 15 marca 2021 r. 

18. Ratownictwo i ochrona ludności Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa 
mazowieckiego. 

Departament 
Organizacji 

16 - 23 lutego 2021 r. 

19. Porządek i bezpieczeństwo 
publiczne 

1. Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w 
zakresie poprawy ich bezpieczeństwa. 

2. Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców. 

Departament 
Organizacji 

16 - 23 lutego 2021 r. 

20. Upowszechnianie i ochrona praw 
konsumentów 

Inicjatywy mające na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej. Kancelaria 
Marszałka 

18 - 28 lutego 2021 r. 

21. Budżet Obywatelski Mazowsza 1. Zrozumieć świat przez doświadczenia. 
2. 100-etka Lema! Regionalny Festyn naukowo-literacki. 
3. Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych. 
 

Departament 
Edukacji 
Publicznej 
i Sportu 

15 lutego – 15 marca 2021 r. 

4. Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez 
wsparcie działań Orkiestry Dętej. 

5. Stara Szopa. 
6. VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza. 

Departament 
Kultury, 
Promocji 
i Turystyki 

15 – 28 lutego 2021 r. 

 


