Notatka ze spotkania w dniu 9 września 2014 r.
Konsultacje branżowe w obszarach: rewitalizacja i rozwój miasta, przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy
W dniu 9 września 2014 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie branżowe organizacji pozarządowych
w sprawie konsultacji założeń do rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2015. Przedmiotem spotkania były konsultacje upublicznione za pomocą strony www.ngo.dabrowa-gornicza.pl
proponowanych form współpracy oraz zadań zaproponowanych do zlecenia przez Wydziały/Biura Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
W spotkaniu z ramienia organizacji pozarządowych udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: Spółdzielnia Socjalna GreenGo
Z ramienia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: Aneta Nowak – Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego, Maciej Skórczyński– Biuro
Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego, Magdalena Mike – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości/ Biuro Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej, Anastazja Wypych – Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego.
Spotkanie otworzyła Pani Anastazja Wypych, przywołując przebieg prac nad Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
Przedstawiła zmiany w karcie oceny wniosku oraz poinformowała zebranych o przebiegu spotkań w lipcu grupy ds. dotacji 2015 oraz sierpniowych spotkaniach
branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
W kolejnym punkcie spotkania pracownicy Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów przedstawili następujące zadania:

L.p.
1.

Nazwa Wydziału:

Biuro Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów

Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta
Nazwa zadania:
Przygotowanie działania (projektu miękkiego) adresowanego do
mieszkańców wybranego obszaru rewitalizacji ( grupa mieszkańców
zagrożona wykluczeniem) na rzecz włączenia społecznego

Proponowana kwota:

Warunki szczególne:
Celem projektu ubiegającego się o wsparcie powinna być aktywizacja
wybranej grupy
mieszkańców (np. osoby starsze 55+ ) na rzecz podnoszenia jakości
życia.
Zadaniem organizacji pozarządowej będzie:
- opracowanie założeń projektu,
- wskazanie grupy docelowej wraz z uzasadnieniem,
- przygotowanie diagnozy problemów,
- opracowanie katalogu możliwych partnerów na rzecz realizacji
projektu (np. instytucje miejskie) wraz z uzasadnieniem,
- opracowanie szczegółowego scenariusza działań,
- wskazanie animatora/animatorów społeczności lokalnej
odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za prowadzenie projektu,
- wskazanie, które z problemów można rozwiązać lub zminimalizować
dzięki realizacji projektu,
- przeprowadzenie działań pilotażowych (spotkania warsztatowe,
spotkania

Planowany termin ogłoszenia:

marzec 2015

5 000,00 zł.
W ramach zadania ma zostać wybrany
jeden Zleceniobiorca.

z przedstawicielami grupy docelowej
z ekspertem, wywiady z mieszkańcami),
na rzecz zbadania zainteresowania udziałem
w projekcie oraz dopracowania formuły projektu.
Celem zadania jest zachęcenie organizacji pozarządowych do
kreowania pomysłów na projekty w sferze rewitalizacji społecznej,
które:
- sprzyjać będą aktywizacji, integracji, podnoszeniu jakości życia
wybranej grupy potrzebującej wsparcia,
- mogą być realizowane samodzielnie przez NGO lub wspólnie z
instytucjami miejskimi,
- mogłyby być realizowane
w ramach ZIT w perspektywie 2014 – 2020.
Działanie objęte projektem powinno mieć charakter ciągły (nie może to
więc być organizacja jednego wydarzenia, spotkania itp.).
Projekt może mieć zasięg lokalny (np. dotyczyć osiedla) - ważne, by
obszar, którego dotyczy objęty był Lokalnym Programem Rewitalizacji
Dąbrowy Górniczej do roku 2020.

L.p.
1.

Nazwa Wydziału:

Biuro Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów

Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy
Nazwa zadania:
Proponowana kwota:
organizacja Giełdy przedsiębiorczości i kooperacji Warunki
szczegółowe:
Projekt obejmować ma przygotowanie
i organizację co najmniej dwóch spotkań biznesowych (które odbędą się
między kwietniem a wrześniem 2015 r.) dla przedsiębiorców i
przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z Dąbrowy Górniczej oraz
regionu Zagłębia i Śląska.
Uczestnikami spotkań powinni być m.in. przedstawiciele MŚP z
Dąbrowy Górniczej
i regionu, członkowie Dąbrowskiej Rady Biznesu, przedstawiciele
wybranych instytucji otoczenia biznesu (np. uczelnie, izby gospodarcze,
stowarzyszenia przedsiębiorców), przedstawiciele czołowych
dąbrowskich firm, laureaci m.in. takich nagród jak Gazele biznesu, czy
Diamenty biznesu.
5 000,00 zł.
W ramach zadania ma zostać wybrany
jeden Zleceniobiorca.
Spotkania powinny obejmować m.in.: prezentację ekspercką oraz
nieformalne spotkanie typu networking. Prezentacja ekspercka polegać
ma na wystąpieniu eksperta, który w swobodny sposób przedstawi
wybrany wcześniej temat (może on dotyczyć np. dotacji unijnych,
wsparcia dla MŚP, wyzwań sektora MŚP i podobnych zagadnień), po
czym uczestnicy będą mieli możliwość prowadzenia dyskusji na
powyższy temat, a także rozmów nieformalnych.
W planowaniu projektu można współdziałać
z Biurem Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Górniczej, które w ramach współpracy będzie promować
projekt poprzez umieszczenie informacji o spotkaniu na stronach
internetowych idabrowa.pl, dabrowa-gornicza.com, a także informować
członków Dąbrowskiej Rady Biznesu o rozwoju projektu

Planowany termin ogłoszenia:

styczeń 2015

i organizowanych spotkaniach. Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi
Inwestorów zamieści również gotową bazę danych najaktywniejszych
firm
z sektora MŚP z Dąbrowy Górniczej na stronie dabrowa-gornicza.com.
Cel spotkań:
- kreowanie możliwości współpracy mikro-, małych, średnich oraz
dużych firm zlokalizowanych w naszym mieście, a także możliwości
współpracy dąbrowskich mikro-, małych i średnich firm z dużymi
przedsiębiorstwami z regionu;
- zwiększanie świadomości mikro i małych przedsiębiorców o
instrumentach rynku kapitałowego oraz możliwościach dotacji
i wsparcia ich działalności (m.in. środki UE, pożyczki, etc.);
- animowanie lokalnych i regionalnych relacji między
przedsiębiorstwami, również zakresie budowania lokalnych i
regionalnych łańcuchów dostaw.
Efekt projektu:
Stworzenie bazy aktywnych dąbrowskich firm z sektora MŚP, które
chcą rozpocząć współpracę
z innymi firmami z Dąbrowy Górniczej i regionu oraz zamieszczenie tej
bazy na stronie dabrowa-gornicza.com.

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu omówili poszczególne zadania. W drodze dyskusji zmodyfikowano w obszarze Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy
warunki szczegółowe zadania Giełda przedsiębiorczości i kooperacji, zgodnie z poniższym zapisem:
organizacja Giełdy przedsiębiorczości i kooperacji
Warunki szczegółowe:
Projekt obejmować ma przygotowanie i organizację co najmniej dwóch spotkań biznesowych (które odbędą się między kwietniem a wrześniem 2015 r.) dla
przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu , w tym podmiotów ekonomii społecznej z Dąbrowy Górniczej oraz regionu Zagłębia i Śląska.
Uczestnikami spotkań powinni być m.in. przedstawiciele MŚP z Dąbrowy Górniczej i regionu, członkowie Dąbrowskiej Rady Biznesu, przedstawiciele wybranych
instytucji otoczenia biznesu (np. uczelnie, izby gospodarcze, stowarzyszenia przedsiębiorców), przedstawiciele czołowych dąbrowskich firm, laureaci m.in. takich
nagród jak Gazele biznesu, czy Diamenty biznesu, członkowie podmiotów ekonomii społecznej.
Ustalenia:
1. Organizacje pozarządowe nie wniosły postulatu o konieczności organizacji kolejnego spotkania konsultacyjnego dot. w/w obszaru.
Uczestników spotkania poinformowano o kolejnych spotkaniach branżowych oraz możliwości skorzystania z doradztwa z zakresu pisania projektów/wypełniania
wniosku o dotacje w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości.
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