Obszar

Nazwa zadania

Upowszechnianie
wiedzy i umiejętności
na rzecz obronności
oraz ratownictwa i
ochrony ludności

Dodatkowe dyżury
ratowników wodnych
podczas weekendów
sezonu letniego 2021 na
plażach i kąpieliskach
zbiornika „Pogoria III” w
Dąbrowie Górniczej.

Zabezpieczenie pomocy
medycznej dla
wypoczywających
podczas weekendów
sezonu letniego 2021
nad zbiornikiem
„Pogoria III”
w Dąbrowie Górniczej.

Przewidywana
kwota środków

Forma dotacji: Zadanie
wspieranie/po roczne/zadanie
wierzanie
wieloletnie
CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
25 000,00 zł
wspieranie
roczne

25 000,00 zł

wspieranie

roczne

Warunki szczegółowe

Wzmocnienie zabezpieczenia kąpieliska w
weekendy od 26.06.2021r. do 29.08.2021r.;
okres realizacji zadania – koszty
kwalifikowane:
od 01.06.2021r. do 30.09.2021r.;
przedłożenie harmonogramu dyżurów (daty,
ilość osób zatrudnionych, ilość osób
dodatkowo zabezpieczających zbiornik - z
projektu);
złożenie oświadczenia o posiadaniu
stosownych uprawnień przez ratowników
wodnych zatrudnianych do projektu;
wykaz posiadanego sprzętu do realizacji
zadania;
wyłoniony 1 oferent;
ogłoszenie konkursu: marzec 2021r.
Zorganizowanie punktu medycznego oraz
ruchomych patroli wokół Pogorii III;
okres zabezpieczenia pomocy medycznej na
kąpielisku w pogodne dni weekendu od
26.06.2021r. do 29.08.2021r.;
okres realizacji zadania – koszty
kwalifikowane:
od 01.06.2021r. do 30.09.2021r.;
przedłożenie harmonogramu dyżurów na
weekendy sezonu letniego (daty, ilość osób);
przedłożenie oświadczenia o posiadaniu
stosownych uprawnień do udzielania pomocy

Organizacja
ogólnodostępnych
szkolnych
i miejskich zawodów
strzeleckich.

Oświata i wychowanie

8 000,00 zł

Kompleksowe oraz
wielospecjalistyczne
oddziaływania
rewalidacyjne
wspierające dzieci
młodzież z terenu
Dąbrowy Górniczej

90 000,00 zł

Edukacja dzieci w wieku
przedszkolnym i

35 000,00 zł

wspieranie

roczne

WYDZIAŁ OŚWIATY
wspieranie
roczne

wspieranie

roczne

medycznej przez osoby zatrudnione do
realizacji projektu;
wykaz posiadanego sprzętu do realizacji
zadania;
wyłoniony 1 oferent;
ogłoszenie konkursu: marzec 2021r.
Przedłożenie zaświadczeń o posiadaniu przez
kadrę stosownych zaświadczeń o posiadaniu
uprawnień sędziowskich, instruktorskich,
posiadania broni pneumatycznej, wykaz broni
pneumatycznej posiadanej przez
stowarzyszenie, zapewnienie strzelnicy
sportowej spełniającej wymogi
bezpieczeństwa. Organizacja zawodów
związanych z uroczystościami: „Wyzwolenie
Dąbrowy Górniczej”, „Dni Dąbrowy Górniczej”
Okres realizacji zadania: 01.01.2021r. –
31.12.2021r. Konieczne jest zapewnienie
ciągłości wykonania zadania w roku szkolnym
(liga szkolna);
Wyłoniony 1 oferent;
ogłoszenie konkursu: listopad 2020r.
W ramach zadania będzie wybrany jeden
wykonawca, zadanie musi mieć charakter
całoroczny.
Planowany termin ogłoszenia to koniec 2020
r./ początek 2021 r.

W ramach zadania będzie wybrany jeden
wykonawca.

wczesnoszkolnym dot.
specyfiki środowiska
niepełnosprawnych
Inspirowanie do zmian
w obszarze szeroko
pojętej współczesnej
szkoły, działanie na
rzecz przejścia od
kultury nauczania do
kultury uczenia się
Pobudzenie aktywności
społecznej i
obywatelskiej wśród
młodzieży.
Zaangażowanie w
rozwój społeczności
lokalnej
Pobudzenie do refleksji
kondycji systemu
oświaty oraz
zmotywowanie
wszystkich
zainteresowanych
losem szkoły, do
podejmowania działań
w kierunku
demokratyzacji i
samorządności szkół.
Dokonywanie zmian w
obszarze edukacji

Planowany termin ogłoszenia to koniec 2020
r./ początek 2021 r.
25 000,00 zł

wspieranie

roczne

W ramach zadania będzie wybrany jeden
wykonawca.
Planowany termin ogłoszenia to koniec 2020
r./ początek 2021 r.

10 000,00 zł

wspieranie

roczne

W ramach zadania będzie wybrany jeden
wykonawca, zadanie musi mieć charakter
pozalekcyjny i całoroczny.
Planowany termin ogłoszenia to koniec 2020
r./ początek 2021 r.

10 000,00 zł

wspieranie

roczne

W ramach zadania będzie wybrany jeden
wykonawca i zadanie będzie realizowane w
formie targów, konferencji, forum.
Planowany termin ogłoszenia to koniec 2020
r./ początek 2021 r.

Kultura i sztuka

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO
Organizacja wydarzeń
Wnioskowane
wspieranie
roczne
Planowany termin ogłoszenia konkursu: 2021
kulturalnych
kwoty nie mogą
przekroczyć
12 000,00 zł.
Środki do
dyspozycji
100 000,00 zł.
Edukacja artystyczna
Wnioskowane
wspieranie
roczne
Planowany termin ogłoszenia konkursu: 2021
kwoty nie mogą
przekroczyć
10 000,00 zł.
Środki do
dyspozycji
30 000,00 zł.
Lokalne i regionalne
Wnioskowane
wspieranie
roczne
Planowany termin ogłoszenia konkursu: 2021
dziedzictwo kulturowe
kwoty nie mogą
przekroczyć
10 000,00 zł.
Środki do
dyspozycji
20 000,00 zł.
Oprawa muzyczna
imprez i uroczystości
miejskich w 2021 r.
Prowadzenie Klubu
Osiedlowego „Aktywuj
się” na osiedlu Łęknice
w Dąbrowie Górniczej

130 000,00 zł

wspieranie

roczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu:
kwiecień – grudzień 2021

60 000,00 zł

wspieranie

roczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu: 2020

Prowadzenie Klubu
Seniora i Juniora

80 000,00 zł

wspieranie

roczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu: 2020

„Manhattan” na osiedlu
Sikorskiego w Dąbrowie
Górniczej
Organizacja wydarzeń w
ramach Dąbrowskiej
Akcji Lato 2021

Upowszechnianie i
rozwój sportu, turystyki
i rekreacji

Upowszechnianie wśród
dzieci i młodzieży piłki
nożnej poprzez
organizację na terenie
Gminy Dąbrowa
Górnicza szkółek
piłkarskich, bez
możliwości udziału w
rozgrywkach
prowadzonych przez
Polski Związek Piłki
Nożnej
Upowszechnianie wśród
dzieci i młodzieży
siatkówki i koszykówki
poprzez organizację na
terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza przedsięwzięć
oraz programów
szkoleniowych
promujących rozwój
w/w dyscypliny (w tym
siatkówki plażowej i
streetballa) bez
możliwości udziału

10 000,00zł

wspieranie

roczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu: 2021
Realizacja lipiec/sierpień 2021

Wnioskowane
kwoty nie mogą
przekroczyć
10 000,00 zł.
Środki do
dyspozycji
60 000,00 zł

wspieranie

roczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu:
listopad/grudzień 2020

Wnioskowane
kwoty nie mogą
przekroczyć
10 000,00 zł.
Środki do
dyspozycji
30 000,00 zł

wspieranie

roczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu:
listopad/grudzień 2020

w rozgrywkach
prowadzonych przez
Polskie Związki Piłki
Siatkowej oraz
Koszykówki
Organizacja na terenie
Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez i
zawodów sportowych o
zasięgu lokalnym,
regionalnym,
ogólnopolskim i
międzynarodowym w
zakresie dyscyplin:
biegi, kolarstwo, nordic
walking, rolkarstwo,
triathlon, deskorolka
Organizacja na terenie
Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez i
zawodów sportowych o
zasięgu lokalnym,
regionalnym,
ogólnopolskim i
międzynarodowym w
zakresie: żeglarstwa,
windsurfingu,
wędkarstwa
sportowego

Wnioskowane
kwoty nie mogą
przekroczyć
10 000,00 zł.
Środki do
dyspozycji
50 000,00 zł

wspieranie

roczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu:
listopad/grudzień 2020

Wnioskowane
kwoty nie mogą
przekroczyć
10 000,00 zł.
Środki do
dyspozycji
30 000,00 zł

wspieranie

roczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu:
luty/marzec 2021

Organizacja na terenie
Gminy w ramach
Dębowego Maj
Festiwalu 2020 imprez,
zawodów i pokazów
sportowo-rekreacyjnych
Organizacja na terenie
Gminy Dąbrowa
Górnicza imprez i
zawodów sportowych o
zasięgu lokalnym,
regionalnym,
ogólnopolskim i
międzynarodowym w
zakresie boksu oraz
sztuk walki
Organizacja dla dzieci i
młodzieży imprez
sportowo-rekreacyjnych
i turystycznych w
ramach dąbrowskiej
akcji „Lato” i „Zima” w
mieście
Organizacja dla
mieszkańców miasta, na
terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza, jak również
poza jej granicami
imprez sportowych,
rekreacyjnych i
turystycznych

Wnioskowane
kwoty nie mogą
przekroczyć
10 000,00 zł.
Środki do
dyspozycji
50 000,00 zł
Wnioskowane
kwoty nie mogą
przekroczyć
10 000,00 zł.
Środki do
dyspozycji
50 000,00 zł

wspieranie

roczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu:
luty/marzec 2021

wspieranie

roczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu:
listopad/grudzień 2020

Wnioskowane
kwoty nie mogą
przekroczyć
10 000,00 zł.
Środki do
dyspozycji
60 000,00 zł

wspieranie

roczne

Termin ogłoszenia konkursu:
Akcja „Zima w mieście” – listopad/grudzień
2020
Akcja „Lato w mieście” – luty/marzec 2021

Wnioskowane
kwoty nie mogą
przekroczyć
10 000,00 zł.
Środki do
dyspozycji
60 000,00 zł

wspieranie

roczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu:
listopad/grudzień 2020

Organizacja dla
młodzieży
oraz mieszkańców
miasta na terenie
Gminy Dąbrowa
Górnicza przedsięwzięć,
imprez i programów
usportowienia w
zakresie różnych
dyscyplin sportu bez
możliwości udziału w
zawodach
prowadzonych przez
polskie związki
sportowe
Organizacja w
dąbrowskich
placówkach
oświatowych
pozalekcyjnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży
uczestniczącej w
międzyszkolnej
rywalizacji sportowej

Wnioskowane
kwoty nie mogą
przekroczyć
10 000,00 zł.
Środki do
dyspozycji
50 000,00 zł

wspieranie

roczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu:
listopad/grudzień 2020

120 000,00 zł

wspieranie

roczne

Planowany termin ogłoszenia konkursu:
listopad/grudzień 2020

Ochrona środowiska,
ekologii, ochrony
zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego

Dokarmianie zwierząt
dziko żyjących w
okresach niedoboru
pożywienia, uprawa
poletek zaporowych,
introdukcja zwierzyny
drobnej w łowiska
(kuropatwy, bażanty),
walka
z kłusownictwem,
wyłapywanie z terenów
zurbanizowanych
zwierzyny dziko żyjącej
w Dąbrowie Górniczej
Ochrona zbiorników
wodnych na terenie
miasta Dąbrowy
Górniczej poprzez
zarybianie
w ilości pozwalającej
utrzymać równowagę w
ekosystemie wodnym
tych zbiorników, walka z
kłusownictwem oraz
dokarmianie ptactwa
dziko żyjącego
zimującego na
zbiornikach, w okresach
niedoboru pożywienia
naturalnego
spowodowanego

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
30 000,00 zł
wspieranie
roczne

32 000,00 zł

wspieranie

roczne

W ramach zadania wnioskodawca musi
zrealizować minimum jedną akcję
dokarmiania zimowego zwierzyny dziko
żyjącej

W ramach zadania wnioskodawca musi
zarybić zbiornik minimum dwoma gatunkami
ryb

zamarzaniem
zbiorników
Ochrona rojów
8 000,00 zł
pszczelich z pasiek
znajdujących się na
terenie Dąbrowy
Górniczej oraz gotowość
do interwencyjnego
usuwania rojów pszczół,
os i szerszeni z miejsc ,
w których stanowią
zagrożenie dla ludzi

wspieranie

roczne

W ramach zadania wnioskodawca musi
przeprowadzić minimum jedną akcję
utrzymującą populację pszczół na terenie
miasta

Podejmowanie działań
zmierzających do
ochrony czynnej
cennych przyrodniczo
terenów oraz gatunków
występujących w
granicach
administracyjnych
miasta Dabrowa
Górnicza

8 000,00 zł

wspieranie

roczne

W ramach zadania wnioskodawca musi
przeprowadzić minimum jedną akcję
ochronną dla obszarów cennych przyrodniczo

Realizacja
przedsięwzięć
zorientowanych na
podnoszenie
świadomości
ekologicznej oraz
wiedzy o ochronie
środowiska, wśród
mieszkańców z terenu
Dąbrowy Górniczej, w

50 000,00 zł

wspieranie

roczne

W ramach zadań wnioskodawca musi
przeprowadzić minimum dwa warsztaty z
zakresu podnoszenia świadomości
ekologicznej
UWAGA: W przypadku, gdy beneficjentami
projektu będą uczniowie dąbrowskich szkół
preferowane będą projekty,
które będą wykraczały swym zakresem poza
standardowy program realizowany

tym szczególnie
preferowane będą
projekty o tematyce:
1. Zagrożeń dla życia i
zdrowia ludzi oraz
środowiska,
spowodowanych
spalaniem odpadów w
indywidualnych
paleniskach domowych;
2. Korzyści
ekologicznych oraz
ekonomicznych z
wykorzystania do
ogrzewania
odnawialnych źródeł
energii;
a ponadto:
3. Ochrona naturalnego
krajobrazu oraz
promocja
zrównoważonego
rozwoju;
4. Znaczenie i rola
pszczół w życiu
człowieka;
5. Edukacja w zakresie
konieczności usuwania
roślin inwazyjnych, oraz
zagrożeń z ich strony dla
rodzimej flory i fauny.

w szkołach. Ponadto będą preferowane
projekty, których realizacja będzie się
odbywała poza siedzibą szkoły np. w
atrakcyjnych przyrodniczo miejscach Dąbrowy
Górniczej z wyłączeniem warsztatów
dla uczniów klas szkół podstawowych od 1 do
3.
W związku z trwająca pandemią SARS-COV-2
oraz związanym z nią reżimem sanitarnym,
należy brać pod uwagę przy realizacji projektu
m.in. wymóg zmniejszenia liczby uczestników
w danej grupie klasowej/szkolnej biorących
udział w warsztatach lub przyjęcie
elektronicznej formy realizacji projektu (np.
nagrywanie filmów edukacyjnych, tworzenie
interaktywnych prezentacji, kart pracy i
udostępnianie ich droga elektroniczną
do uczestników danego projektu).

Promocja miasta

Centrum Informacji i
Promocji Miasta – z
mobilnym punktem
letnich aktywności

Akcja promująca
Dąbrowę jako miasta
„Zielonej mobilności” w
ramach Europejskiego
Tygodnia
Zrównoważonego
Transportu
Dąbrowskie detale/
Dąbrowskie smaki

WYDZIAŁ MARKI MIASTA
110 000,00 zł
wspieranie
roczne

Zakres zadania:
- prowadzenie miejskiego punktu
informacyjnego;
- prowadzenie działań informacyjnych na
temat życia miasta w mediach
społecznościowych (moderowanie dystrybucji
informacji w social mediach);- sezonowa
organizacja mobilnego punktu info na
terenach rekreacyjnych;
- dystrybucja materiałów promocyjnych i
informacyjnych miasta (ulotkowanie i
plakatowanie m.in. terenów zielonych DG).

50 000,00 zł

wspieranie

roczne

Event promujący rower jako środek
transportu, a Dąbrowę jako miasto przyjazne
rowerzystom, a także propagujący informacje
na temat sieci nowo powstających dróg
rowerowych i centrów przesiadkowych.

10 000,00 zł

wspieranie

roczne

Przygotowanie unikatowej serii pamiątek z
Dąbrowy Górniczej (antyk, album, ciastko,
miód z lokalnej pasieki – drobiazgi stanowiące
o wyjątkowości Dąbrowy Górniczej,
podkreślające wyjątkowość marki miasta).
Przygotowanie i „wyprodukowanie”
przedmiotu/rzeczy, które posłużą jako gadżet
promujący miasto. Seria krótka, unikatowa
(np. oryginalne Ząbkowickie szkło, miód z
dąbrowskiej pasieki, seria ciastek
wypieczonych w oparciu o tradycyjny
dąbrowski przepis etc.).

Przedsiębiorczość i
rozwój gospodarczy

WYDZIAŁ ROZWOJU, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I OBSŁUGI INWESTORÓW
Prowadzenie
220 000,00 zł na
wspieranie
wieloletnie
DIP w Dąbrowie Górniczej powinien być
Dąbrowskiego
rok 2021
prowadzony w lokalu o powierzchni nie
Inkubatora
większej niż 135 m², położonym w
Przedsiębiorczości (DIP)
priorytetowym obszarze rewitalizacji
w Dąbrowie Górniczej
Centrum, wyznaczonym zgodnie z Programem
Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022.
Podstawowym założeniem zadania
publicznego będzie świadczenie szerokiej
gamy działań zmierzających do rozwoju
przedsiębiorczości wśród mieszkańców
Dąbrowy Górniczej m.in. poprzez świadczenie
kompleksowych usług informacyjnych,
doradczych i edukacyjnych na rzecz osób
podejmujących działalność gospodarczą oraz
mikro i małych przedsiębiorców głównie w
pierwszym etapie ich funkcjonowania.
Do działań Inkubatora należeć będzie również
realizacja innych form wspierania rozwoju
przedsiębiorczości, w tym prowadzenie
programu preinkubacji, świadczenie usług
doradztwa o charakterze proinnowacyjnym
oraz świadczenie usług doradztwa w zakresie
optymalnych form samodzielnego
prowadzenia działalności gospodarczej po
okresie preinkubacji.
Świadczenie usług w siedzibie DIP odbywać
się będzie od poniedziałku do piątku w
godzinach (trzy dni w tygodniu od godz. 9.00
do godz. 13.00 i dwa dni od godz. 15.0019.00). Dopuszcza się szerszy zakres
godzinowy funkcjonowania DIP.

Realizacja zadania publicznego ma
obejmować miedzy innymi:
- zapewnienie min. 2 osób do zarządzania i
koordynowania zadaniami przewidywanymi
w ramach prowadzenia DIP
w wymiarze adekwatnym do godzin
funkcjonowania DIP;
- prowadzenie bieżącej kampanii promującej
DIP przez cały okres realizacji zadania i jego
ofertę w mediach skierowaną do
przedsiębiorców i osób zainteresowanych
podjęciem działalności gospodarczej;
- prowadzenie strony internetowej DIP,
kanałów społecznościowych DIP oraz
przygotowywanie i publikowanie aktualności
związanych z funkcjonowaniem DIP– bieżący
serwis informacyjny;
- informowanie w mediach lokalnych oraz na
stronach miejskich o nadchodzących
wydarzeniach gospodarczych
i podejmowanych przez DIP, Wydział
Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi
Inwestorów oraz lokalne IOB inicjatywach
skierowanych dla przedsiębiorców a także
osób zainteresowanych prowadzeniem
działalności gospodarczej;
- regularne, indywidualne dyżury doradców
biznesowych, prawnych, księgowych i
marketingowych w siedzibie DIP (co najmniej
2 razy w tygodniu po 2 godziny), od których
uzyskać będzie można informacje jak krok po
kroku zrealizować pomysł na własną firmę,
jak pozyskać fundusze na start działalności

gospodarczej, itp. oraz skorzystać z wiedzy
fachowców i specjalistów rozwiązując
problemy, jakie mogą pojawić się na początku
prowadzenia działalności gospodarczej;
- bieżące, regularne informowanie o
instrumentach wsparcia finansowego
oferowanego przez instytucje i organizacje
dla przedsiębiorców;
- organizację w siedzibie DIP (rocznie) co
najmniej 10 wydarzeń gospodarczych,
warsztatów, prelekcji, eventów
gospodarczych promujących rozwój
przedsiębiorczości o charakterze otwartym, w
którym mogłyby uczestniczyć wszystkie osoby
zainteresowane tematyką z zakresu
przedsiębiorczości, (np.: szkolenia, w trakcie
których uczestnicy poznają zagadnienia
niezbędne przy podejmowaniu decyzji o
założeniu własnej firmy, tworzeniu
biznesplanu, prowadzeniu księgowości,
kreowaniu wizerunku firmy, negocjacji i
komunikacji w biznesie, aspektów prawnych,
podatkowych oraz spotkania z ciekawymi
osobami – przedsiębiorcami promującymi
działalność gospodarczą);
- organizację i przygotowanie (rocznie) co
najmniej 4 spotkań typu „Biznes Chillout” dla
osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą oraz młodych przedsiębiorców,
którzy potrzebują zdobyć lub poszerzyć swój
zakres wiedzy i umiejętności, aby jak najlepiej
wykorzystać możliwości jakie stwarza obecny
rynek i sytuacja gospodarcza oraz zdobyć

wiedzę na temat aktualnych trendów
w biznesie.
Spotkania powinny obejmować m.in.
prezentację wybranej firmy lub prezentację
ekspercką, na wybrany temat w zakresie
funkcjonowania MŚP oraz networking.
Wymagana współpraca z IOB typu:
Zagłębiowski Inkubator Przedsiębiorczości,
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
Zagłębiowska Izba Gospodarcza, Agencja
Rozwoju Lokalnego oraz Powiatowy Urząd
Pracy w Dąbrowie Górniczej.
Cel spotkania:
a) promocja i rozwój działań Dąbrowskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości oraz
inkubowanie nowych firm na terenie
Dąbrowy Górniczej,
b) promocja działalności gospodarczej jako
formy rozwoju zawodowego,
c) promocja młodych firm i ułatwienie im
funkcjonowania na rynku;
- wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w
mieście poprzez realizację programów i zadań
we współpracy z Wydziałem Rozwoju,
Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów m.in:
a) konkurs na najlepszy biznesplan/model
biznesowy, zachęcający do otwierania
działalności gospodarczej
w Dąbrowie Górniczej, adresowany do osób
planujących założyć własną firmę,
b) program „Lokal na Start”, pełniący funkcję
wsparcia firm w początkowym okresie ich
działania,

c) Karta Młodego Przedsiębiorcy,
d) Baza Aktywnych Przedsiębiorców,
e) Dzień Przedsiębiorczości,
f) organizacja wydarzeń w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości;
- współpracę z instytucjami i organizacjami
obsługującymi przedsiębiorców i
świadczących na ich rzecz usługi, przy
realizowanych projektach wspierających
przedsiębiorczość;
- organizację i przeprowadzenie we
współpracy z Wydziałem Rozwoju,
Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
kolejnych edycji konkursu gospodarczego o
nagrodę im. Karola Adamieckiego. W ramach
zadania:
- organizacja Gali Przedsiębiorczości,
- przygotowanie zaproszeń elektronicznych
oraz papierowych na Galę (150 szt.),
- zakup statuetek dla laureatów w Konkursie o
Nagrodę Gospodarczą im. Karola
Adamieckiego wg wzoru z lat poprzednich,
- zakup dyplomów na szkle dla laureatów i
wyróżnionych w Konkursie o Nagrodę
Gospodarczą im. Karola Adamieckiego wg
wzoru z lat poprzednich,
- przygotowanie programu Gali, zaproszenie
prelegentów do panelu, oraz zapewnienie
osoby prowadzącej Galę,
- catering;
- w razie wystąpienia konieczności wystawianie zaświadczeń dotyczących
udzielonej pomocy publicznej dla

przedsiębiorcy oraz:
- przekazywanie sprawozdań o udzielonej
pomocy,
- sprawdzanie czy pomoc publiczna może być
udzielona,
- weryfikacja niezbędnych formularzy,
- wystawianie i korekta zaświadczeń o
pomocy,
- przekazywanie sprawozdań;
Przygotowanie Pakietu powitalnego dla
przedsiębiorców, zawierającego przewodnik
dla aktywnych w biznesie – porady
i wskazówki dla początkujących wraz z
opracowaniem graficznym i wydrukiem w
nakładzie co najmniej 500 sztuk.
Realizacja zadania publicznego winna
rozpocząć się 1 stycznia 2021 i zakończyć się
do dnia 31.12.2023 r.
Planowany termin ogłoszenia konkursu:
listopad 2020 r.

Pomoc społeczna

Udzielanie schronienia
w Schronisku dla
Bezdomnych dla osób
bezdomnych z Dąbrowy
Górniczej.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
294 168,00 zł
wspieranie
roczne

W ramach zadania zostanie wyłoniony jeden
wykonawca.
Przy realizacji zadania należy spełnić warunki:
1) zapewnienie schronienia
i wyżywienia dla 25 osób bezdomnych, tj. 22
mężczyzn i 3 kobiet;
2) spełnić wymagania zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie minimalnych standardów

noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych,
schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi i ogrzewalni.
Udzielanie schronienia
w Schronisku dla
Bezdomnych z usługami
opiekuńczymi dla osób
bezdomnych z Dąbrowy
Górniczej.

311 000,00 zł

wspieranie

roczne

W ramach zadania zostanie wyłoniony jeden
wykonawca.
Przy realizacji zadania należy spełnić warunki:
1) zapewnienie schronienia, wyżywienia oraz
opieki dla 10 osób bezdomnych, tj. 8
mężczyzn i 2 kobiet;
2) spełnić wymagania zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie minimalnych standardów
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych,
schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi i ogrzewalni.

Prowadzenie
Noclegowni dla
bezdomnych z Dąbrowy
Górniczej.

231 000,00 zł

wspieranie

roczne

W ramach zadania zostanie wyłoniony jeden
wykonawca.
Przy realizacji zadania należy spełnić warunki:
1) zapewnienie schronienia dla 50 osób
bezdomnych, tj. 40 mężczyzn i 10 kobiet;
2) spełnić wymagania zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie minimalnych standardów
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych,
schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi i ogrzewalni.

Wspierania rodziny i
systemie pieczy
zastępczej

Dystrybucja żywności
dla najuboższych
mieszkańców Dąbrowy
Górniczej
przekazywanej
nieodpłatnie
w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Pomocy
Najbardziej
Potrzebującym (FEAD)

50 000,00 zł

wspieranie

roczne

W ramach zadania zostanie wyłoniony jeden
wykonawca.
Przed podpisaniem umowy będzie istniała
konieczność przedłożenia oświadczenia
o posiadaniu uprawnień do realizacji
Programu Operacyjnego Pomocy
Żywnościowej 2021 - 2027
wspófinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Zorganizowanie Wigilii
dla najuboższych
samotnych
mieszkańców Dąbrowy
Górniczej

12 000,00 zł

wspieranie

roczne

W ramach zadania zostanie wyłoniony jeden
wykonawca.

Prowadzenie placówek
wsparcia dziennego w
formie opiekuńczej dla
dzieci
i młodzieży w ramach
realizacji gminnego
programu
rozwiązywania
problemów
alkoholowych oraz w

Wnioskowane
kwoty nie mogą
przekroczyć
90 000,00 zł.
Środki do
dyspozycji
630 000,00 zł

wspieranie

roczne

W ramach zadania zostanie wyłonionych kilku
wykonawców.
Przy realizacji zadania należy spełnić warunki:
1) dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł
prawny do nieruchomości/lokalu;
2) dołączyć statut placówki lub jego projekt;
3) dołączyć regulamin organizacyjny lub jego
projekt;
4) należy sporządzić opis rodzaju i wielkości
pomieszczeń przeznaczonych na

ramach gminnego
programu
przeciwdziałania
narkomanii,
w poszczególnych
dzielnicach miasta:
Centrum, Gołonóg,
Ząbkowice, Mydlice,
Strzemieszyce

funkcjonowanie placówki wraz ze wskazaniem
liczby miejsc z uwzględnieniem wymogów
wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 13 października
2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i
sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w
którym ma być prowadzona placówka
wsparcia dziennego wraz ze wskazaniem
liczby miejsc stwarzających możliwość
jednoczesnego przebywania dzieci w
placówce ;
5) dołączyć program profilaktyczny;
6) w przypadku nowo tworzonej placówki,
umowa zostanie podpisana po dostarczeniu
przez podmiot zezwolenia na prowadzenie
placówki wsparcia dziennego. Zezwolenie
należy dostarczyć do 30 dni od dnia
rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie ww.
terminu oferta będzie uznana za nieważną.
7) zadanie zrealizować w terminie od dnia
04.01.2020 r. do dnia 23.12.2020 r.
z uwzględnieniem co najmniej 1 miesiąca
wakacji;
8) zajęcia winny odbywać się 5 razy w
tygodniu, minimum 4 godziny dziennie;
9) należy zapewnić kadrę z kwalifikacjami
określonymi w art. 25-27 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej;
10) placówka winna być przeznaczona dla
minimum 20 do maksymalnie 30 dzieci,
z uwzględnieniem wymogu określonego w
art. 28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i

systemie pieczy zastępczej;
11) należy zapewnić dzieciom jeden posiłek
dziennie;
12) placówka planująca dożywianie dzieci na
bazie własnego bloku żywienia winna
posiadać pozytywną opinię inspektora
sanitarnego w tym zakresie;
13) maksymalna wartość dotacji na jeden
miesiąc nie może przekroczyć 7.500,00 zł.
(wysokość dotacji będzie proporcjonalna do
liczby miesięcy funkcjonowania placówki).
Złożenie oferty o dotację powyżej tego progu
skutkowało będzie błędem formalnym i
odrzuceniem oferty;
14) wysokość przekazanej dotacji będzie
proporcjonalna do liczby dni liczonych od
daty podpisania umowy;
15)w zadaniu wyklucza się możliwość
pobierania opłat od adresatów.

Prowadzenie placówki
wsparcia dziennego
w formie
specjalistycznej.

Wnioskowane
kwoty nie mogą
przekroczyć
106 800,00 zł.
Środki do
dyspozycji
213 600,00 zł

wspieranie

roczne

W ramach zadania zostanie wyłonionych kilku
wykonawców.
Przy realizacji zadania należy spełnić warunki:
1) dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł
prawny do nieruchomości/lokalu;
2) dołączyć statut placówki lub jego projekt;
3) dołączyć regulamin organizacyjny lub jego
projekt;
4) należy sporządzić opis rodzaju i wielkości
pomieszczeń przeznaczonych na
funkcjonowanie placówki z
wyszczególnieniem pomieszczenia do terapii

indywidualnej wraz ze wskazaniem liczby
miejsc z uwzględnieniem wymogów
wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 13 października
2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i
sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w
którym ma być prowadzona placówka
wsparcia dziennego wraz ze wskazaniem
liczby miejsc stwarzających możliwość
jednoczesnego przebywania dzieci w
placówce ;
5) należy sporządzić opis rodzaju i wielkości
pomieszczeń przeznaczonych na
funkcjonowanie placówki wraz ze wskazaniem
liczby miejsc stwarzających możliwość
jednoczesnego przebywania dzieci w
placówce;
6) dołączyć program socjoterapeutyczny;
7) w przypadku nowo tworzonej placówki,
umowa zostanie podpisana po dostarczeniu
przez podmiot zezwolenia na prowadzenie
placówki wsparcia dziennego Zezwolenie
należy dostarczyć do 30 dni od dnia
rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie ww.
terminu oferta będzie uznana za nieważną;
8) zajęcia winny być prowadzone
obligatoryjnie w okresie od dnia 04.01.2020 r.
do dnia 23.12.2020 r. z uwzględnieniem co
najmniej 1 miesiąca wakacji;
9) zajęcia winny odbywać się 5 razy w
tygodniu, minimum 4 godziny dziennie;
10) należy zapewnić kadrę z kwalifikacjami
określonymi w art. 25-27 ustawy z dnia 9

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej;
11) placówka winna być przeznaczona dla
minimum 20 do maksymalnie 30 dzieci, z
uwzględnieniem wymogu określonego w art.
28 ust. 2 ustawy o u rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
12) zapewnić dzieciom jeden posiłek
dziennie;
13) placówka planująca dożywianie dzieci na
bazie własnego bloku żywienia winna
posiadać pozytywną opinię inspektora
sanitarnego w tym zakresie;
14) wartość dotacji na jeden miesiąc nie może
przekroczyć 8.900,00 zł. (wysokość dotacji
będzie proporcjonalna do liczby miesięcy
funkcjonowania placówki). Złożenie oferty o
dotację powyżej tego progu skutkowało
będzie błędem formalnym i odrzuceniem
oferty;
15) wysokość przekazanej dotacji będzie
proporcjonalna do liczby dni liczonych od
daty podpisania umowy;
16) w zadaniu wyklucza się możliwość
pobierania opłat od adresatów
Udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz
zwiększania
świadomości prawnej
społeczeństwa,
polegającego na
prowadzeniu punktów

Udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej
zgodnie
z ustawą z dnia 5
sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym

63 360,00 zł

wspieranie

roczne

W ramach zadań zostanie wyłoniony jeden
wykonawca.
Oferent składa jedną ofertę na prowadzenie
jednego punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej. Dopuszcza się złożenie kilku ofert, tj.
po jednej ofercie na prowadzenie każdego

nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie
miasta Dąbrowa
Górnicza

poradnictwie
obywatelskim oraz
edukacji prawnej
w punkcie nieodpłatnej
pomocy prawnej
zlokalizowanym
w Dąbrowie Górniczej
przy ul. Wybickiego 4.

punktu.

Udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej
zgodnie
z ustawą z dnia 5
sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie
obywatelskim oraz
edukacji prawnej
w punkcie nieodpłatnej
pomocy prawnej
zlokalizowanym
w Dąbrowie Górniczej
przy ul. Chemicznej 2.

63 360,00 zł

wspieranie

roczne

Udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej
zgodnie
z ustawą z dnia 5
sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie

63 360,00 zł

wspieranie

roczne

Realizacja zadania odbywa się na warunkach
określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej.
O powierzenie prowadzenia punktu może
ubiegać się organizacja pozarządowa w
zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt
1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
która
spełnia
warunki
wymagane w art.11d ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Organizacja pozarządowa zobowiązana będzie
do utrzymania porządku w lokalach, w
których usytuowane są punkty.
Do oferty należy załączyć roczny szczegółowy
harmonogram
udzielania
pomocy
w
prowadzonych punktach.
Przy realizacji zadań wyklucza się możliwość
pobierana opłat od adresatów zadania.

obywatelskim oraz
edukacji prawnej
w punkcie nieodpłatnej
pomocy prawnej
zlokalizowanym
w Dąbrowie Górniczej
przy ul. Skibińskiego 1.

