
 

 

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym w formie powierzania 

realizacji zadania: 

„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników 

projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego”  

 

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” 

Prezydent Miasta Katowice, działając na podstawie:  

a) Art. 4 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 11 ust. 2, 3, 4, art. 13-15 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. 
zm.),  

b) Uchwały nr XIII/292/19 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 
„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”, 

c) Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia  
24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2057), 

d) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, 

e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020. 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym.  

 

I. RODZAJ I CEL ZADANIA: 

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zleca się 

realizację zadania pn. „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji 

na rzecz uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału 

społeczno-zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących tereny 

rewitalizowane i będących uczestnikami projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia 

społecznego, poprzez realizację usług aktywnej integracji wspierających reintegrację 

zawodową. 

3. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania. 

Przedmiotowy konkurs składa się z 4 części, tj.: 
Część 1. Wsparcie reintegracji zawodowej mieszkańców dzielnicy Szopienice – Burowiec. 
Część 2. Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice. 
Część 3. Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Załęże. 



 

 

Część 4. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu 
„Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego” 

 
Przedmiotem konkursu jest kompleksowa realizacja programu reintegracji zawodowej dla 
uczestników niżej wymienionych projektów Miasta Katowice, dla których realizatorem jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 
 
2.1. Szczegółowy zakres przedmiotowy zadania w części 1: Wsparcie reintegracji zawodowej 

mieszkańców dzielnicy Szopienice – Burowiec. 
2.1.1. Zadaniem podmiotu wybranego do realizacji będzie objęcie kompleksowym programem 

reintegracji zawodowej minimum 5 uczestników projektu: „Centrum Społecznościowe 
SZOPKI w Szopienicach” oraz osiągnięcie niżej opisanych rezultatów zadania poprzez 
realizację następujących usług o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym: 

 grupowych warsztatów aktywizacyjnych (w wymiarze minimum 48 godzin); 

 Grupowego Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) w zakresie doskonalenia komunikacji 
i motywacji (w wymiarze minimum 16 godzin); 

 indywidualnej edukacji z zakresu orientacji prozawodowej (średnio 7 godzin  
na 1 uczestnika); 

 indywidualnych konsultacji psychologicznych (średnio 3 godziny na 1 uczestnika); 

 kursów kwalifikacyjnych zakończonych certyfikatem oraz badaniami wstępnymi 
(ewentualnie sanitarnymi, psychotechnicznymi itp.) dla każdego z 5 uczestników; 

 4-miesięcznych, pełnoetatowych staży zawodowych dla każdego uczestnika, w tym 
pokrycia kosztów stypendiów stażowych oraz innych kosztów związanych z organizacją 
stażu u pracodawcy; 

 indywidualnego treningu pracy (średnio 32 godziny na 1 uczestnika). 
2.1.2. Pomieszczenia do realizacji spotkań indywidualnych i grupowych zapewni Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Katowicach. 
2.1.3. Podmiot wybrany do realizacji zadania będzie zobowiązany do zapewnienia: 

 wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z uczestnikami; 

 poczęstunku w formie ciepłych i zimnych napoi, kruchych ciasteczek, a w przypadku zajęć 
trwających dłużej niż 6 godzin lekcyjnych – dwudaniowego obiadu; 

 dokonania zakupu w swoim imieniu wszystkich usług zewnętrznych niezbędnych 
do realizacji zadania (w tym: kursów edukacyjnych i zawodowych, badań itp.); 

 zawarcia umów stażowych z uczestnikiem i podmiotem, u którego uczestnik będzie 
odbywał staż; 

 ponoszenia kosztów stypendiów stażowych i innych związanych z tym zobowiązań 
finansowych. 

2.1.4. Uczestnikami zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy dzielnicy Szopienice-
Burowiec (zamieszkujący teren określony w Lokalnym Programie rewitalizacji Miasta 
Katowice na lata 2016-2022) – osoby pozostające bez zatrudnienia (niezarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach) lub bezrobotne.  

2.1.5. W przypadku, gdy uczestnik przedwcześnie zakończy lub przerwie udział w zadaniu 
publicznym, podmiot wybrany do realizacji zadania umożliwi udział kolejnej osobie 
w ramach niewykorzystanych środków. Przerwanie udziału w zadaniu spowodowane 
uzyskaniem przez uczestnika zatrudnienia uznaje się za uzyskanie rezultatu opisanego 
w punkcie 2.1.7, pod określonymi tam warunkami. 

2.1.6. Za rekrutację uczestników odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
lub podmiot wybrany do realizacji zadania publicznego, jeżeli tak stanowi złożona przez 
niego oferta. 

2.1.7. Wymagane rezultaty realizacji zadania publicznego: 



 

 

 minimum 5 uczestników projektu zostanie objętych wsparciem w ramach zadania 
publicznego; 

 minimum 60% uczestników zadania zdobędzie kwalifikacje niezbędne na rynku pracy tj. 
ukończy odpowiedni kurs i zda egzamin certyfikujący, zgodnie z informacjami dotyczącymi 
uzyskiwania kwalifikacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 minimum 60% uczestników zadania podejmie pracę na podstawie umowy o pracę  
(na minimalny okres 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu) lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (na okres minimum 3 miesiące oraz o wartości umowy równej lub wyższej 
niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia) lub na podstawie rozpoczęcia działalności 
gospodarczej (przez co najmniej 3 miesiące od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej).  

 
2.2. Szczegółowy zakres przedmiotowy zadania w części 2: Program wspierający reintegrację 

zawodową mieszkańców dzielnicy Bogucice. 
2.2.1. Zadaniem podmiotu wybranego do realizacji będzie objęcie kompleksowym programem 

reintegracji zawodowej minimum 20 uczestników projektu: „Bogucice – moje miejsce na 
ziemi. Program aktywności lokalnej” oraz osiągnięcie niżej opisanych rezultatów zadania 
poprzez realizację następujących usług o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym: 

 grupowych warsztatów aktywizacyjnych (w wymiarze minimum 48 godzin dla każdej 
z dwóch grup) oraz grupowych warsztatów psychologicznych (w wymiarze minimum  
48 godzin dla każdej z 2 grup); 

 Grupowego Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) w zakresie doskonalenia komunikacji 
i motywacji (w wymiarze minimum 16 godzin dla każdej z dwóch grup); 

 Treningu Umiejętności Społecznych w zakresie wzmacniania samooceny (w wymiarze 
minimum 16 godzin dla każdej z dwóch grup); 

 indywidualnej edukacji z zakresu orientacji prozawodowej (średnio 6 godzin na  
1 uczestnika); 

 indywidualnych konsultacji psychologicznych (średnio 3 godziny na 1 uczestnika); 

 kursów kwalifikacyjnych zakończonych certyfikatem oraz badaniami wstępnymi 
(ewentualnie sanitarnymi, psychotechnicznymi itp.) dla każdego z 20 uczestników; 

 6-miesięcznych, pełnoetatowych staży zawodowych dla każdego uczestnika, w tym 
pokrycia kosztów stypendiów stażowych oraz innych kosztów związanych z organizacją 
stażu u pracodawcy; 

 indywidualnego treningu pracy (średnio 48 godzin na uczestnika). 
2.2.2. Pomieszczenia do realizacji spotkań indywidualnych i grupowych zapewni Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Katowicach. 
2.2.3. Podmiot wybrany do realizacji zadania będzie zobowiązany do zapewnienia: 

 wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z uczestnikami; 

 poczęstunku w formie ciepłych i zimnych napoi, kruchych ciasteczek, a w przypadku zajęć 
trwających dłużej niż 6 godzin lekcyjnych – dwudaniowego obiadu; 

 dokonania zakupu w swoim imieniu wszystkich usług zewnętrznych niezbędnych do 
realizacji zadania (w tym: kursów edukacyjnych i zawodowych, badań itp.); 

 zawarcia umów stażowych z uczestnikiem i podmiotem, u którego uczestnik będzie 
odbywał staż; 

 ponoszenia kosztów stypendiów stażowych i innych związanych z tym zobowiązań 
finansowych. 

2.2.4. Uczestnikami zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy dzielnicy Bogucice 
(zamieszkujący teren określony w Lokalnym Programie rewitalizacji Miasta Katowice na lata 
2016-2022) – osoby pozostające bez zatrudnienia (niezarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Katowicach) lub bezrobotne. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf


 

 

2.2.5. W przypadku, gdy uczestnik przedwcześnie zakończy lub przerwie udział w zadaniu 
publicznym, podmiot wybrany do realizacji zadania umożliwi udział kolejnej osobie  
w ramach niewykorzystanych środków. Przerwanie udziału w zadaniu spowodowane 
uzyskaniem przez uczestnika zatrudnienia uznaje się za uzyskanie rezultatu opisanego 
w punkcie 2.2.9, pod określonymi tam warunkami. 

2.2.6. Za rekrutację uczestników odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
lub podmiot wybrany do realizacji zadania publicznego, jeżeli tak stanowi złożona przez 
niego oferta. 

2.2.7. Zadanie będzie realizowane dla dwóch grup liczących średnio po 10 osób. Usługi opisane 
w punkcie 2.2.1 powinny być świadczone dla każdej grupy osobno. 

2.2.8. Z uwagi na założenia projektu: „Bogucice – moje miejsce na ziemi (…)”, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Katowicach rezerwuje sobie prawo do określenia obszaru 
tematycznego części kursów (np. kursy ogrodnicze lub dla operatorów urządzeń 
niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych) i miejsca realizacji części stażów 
zawodowych ( Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach) na etapie realizacji zadania. 

2.2.9. Wymagane rezultaty realizacji zadania publicznego: 

 minimum 20 uczestników projektu zostanie objętych wsparciem w ramach zadania 
publicznego; 

 minimum 60% uczestników zadania zdobędzie kwalifikacje niezbędne na rynku pracy  
tj. ukończy odpowiedni kurs i zda egzamin certyfikujący, zgodnie z informacjami 
dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;  

 minimum 60% uczestników zadania podejmie pracę na podstawie umowy o pracę  
(na minimalny okres 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu) lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (na okres minimum 3 miesiące oraz o wartości umowy równej lub wyższej 
niż trzykrotności minimalnego wynagrodzenia) lub na podstawie rozpoczęcia działalności 
gospodarczej (przez co najmniej 3 miesiące od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej). 
 

2.3. Szczegółowy zakres przedmiotowy zadania w części 3: Program wspierający reintegrację 
zawodową mieszkańców dzielnicy Załęże. 

2.3.1. Zadaniem podmiotu wybranego do realizacji będzie objęcie kompleksowym programem 
reintegracji zawodowej minimum 17 uczestników projektu „Centrum Społecznościowe – 
Nasze Załęże” oraz osiągnięcie niżej opisanych rezultatów zadania poprzez realizację 
następujących usług o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym: 

 grupowych warsztatów aktywizacyjnych (w wymiarze minimum 48 godzin) oraz grupowych 
warsztatów psychologicznych (co najmniej 48 godzin); 

 Grupowego Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) w zakresie doskonalenia komunikacji 
i motywacji (w wymiarze minimum 16 godzin); 

 Treningu Umiejętności Społecznych w zakresie wzmacniania samooceny (w wymiarze 
minimum 16 godzin); 

 indywidualnej edukacji z zakresu orientacji prozawodowej (średnio 6 godzin na  
1 uczestnika); 

 indywidualnych konsultacji psychologicznych (średnio 3 godziny na 1 uczestnika); 

 kursów kwalifikacyjnych zakończonych certyfikatem oraz badaniami wstępnymi 
(ewentualnie sanitarnymi, psychotechnicznymi itp.) dla każdego z 17 uczestników; 

 3-miesięcznych, pełnoetatowych staży zawodowych dla każdego uczestnika, w tym 
pokrycia kosztów stypendiów stażowych oraz innych kosztów związanych z organizacją 
stażu u pracodawcy; 

 indywidualnego treningu pracy (średnio 24 godzin na uczestnika). 
2.3.2. Pomieszczenia do realizacji spotkań indywidualnych i grupowych zapewni Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Katowicach. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf


 

 

2.3.3. Podmiot wybrany do realizacji zadania będzie zobowiązany do zapewnienia: 

 wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z uczestnikami; 

 poczęstunku w formie ciepłych i zimnych napoi, kruchych ciasteczek, a w przypadku zajęć 
trwających dłużej niż 6 godzin lekcyjnych – dwudaniowego obiadu; 

 dokonania zakupu w swoim imieniu wszystkich usług zewnętrznych niezbędnych do 
realizacji zadania (w tym kursów edukacyjnych i zawodowych, badań itp.); 

 zawarcia umów stażowych z uczestnikiem i podmiotem, u którego uczestnik będzie 
odbywał staż; 

 ponoszenia kosztów stypendiów stażowych i innych związanych z tym zobowiązań 
finansowych. 

2.3.4. Uczestnikami zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy dzielnicy Załęże 
(zamieszkujący teren określony w Lokalnym Programie rewitalizacji Miasta Katowice na lata 
2016-2022) – osoby pozostające bez zatrudnienia (niezarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Katowicach) lub bezrobotne.  

2.3.5. W przypadku, gdy uczestnik przedwcześnie zakończy lub przerwie udział w zadaniu 
publicznym, podmiot wybrany do realizacji zadania umożliwi udział kolejnej osobie  
w ramach niewykorzystanych środków. Przerwanie udziału w zadaniu spowodowane 
uzyskaniem przez uczestnika zatrudnienia uznaje się za uzyskanie rezultatu opisanego 

w punkcie 2.3.8, pod określonymi tam warunkami. 
2.3.6. Za rekrutację uczestników odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

lub podmiot wybrany do realizacji zadania publicznego, jeżeli tak stanowi złożona przez 
niego oferta. 

2.3.7. Z uwagi na założenia projektu: „Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże”, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach rezerwuje sobie prawo do określenia obszaru 
tematycznego części kursów (np. kursy ogrodnicze lub dla operatorów urządzeń 
niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych) i miejsca realizacji części stażów 
zawodowych (np. Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach) na etapie realizacji zadania. 

2.3.8. Wymagane rezultaty realizacji zadania publicznego: 

 minimum 17 uczestników projektu zostanie objętych wsparciem w ramach zadania 
publicznego; 

 minimum 60% uczestników zadania zdobędzie kwalifikacje niezbędne na rynku pracy  
tj. ukończy odpowiedni kurs i zda egzamin certyfikujący, zgodnie z informacjami 
dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;  

 minimum 60% uczestników zadania podejmie pracę na podstawie umowy o pracę  
(na minimalny okres 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu) lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (na okres minimum 3 miesiące oraz o wartości umowy równej lub wyższej 
niż trzykrotności minimalnego wynagrodzenia) lub na podstawie rozpoczęcia działalności 
gospodarczej (przez co najmniej 3 miesiące od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej). 
 

2.4. Szczegółowy zakres przedmiotowy zadania w części 4: Usługi aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym dla uczestników projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku 
senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” 

3.4.1 Zadaniem podmiotu wybranego do realizacji będzie objęcie kompleksowym programem 
reintegracji zawodowej minimum 5 uczestników projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia 
osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap” oraz osiągnięcie niżej 
opisanych rezultatów zadania, poprzez realizację co najmniej następujących usług o 
charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym: 

 Indywidualnej edukacji z zakresu orientacji prozawodowej (średnio 6 godzin na 1 
uczestnika). 

 Indywidualnych konsultacji psychologicznych (średnio 3 godziny na uczestnika). 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf


 

 

 Kursów kwalifikacyjnych zakończonych certyfikatem oraz badaniami wstępnymi 
(ewentualnie sanitarnymi, psychotechnicznymi itp.) dla każdego z 5 uczestników. 

 3-miesięcznych, pełnoetatowych staży zawodowych dla każdego uczestnika, w tym 
pokrycia kosztów stypendiów stażowych oraz innych kosztów związanych z organizacją 
stażu u pracodawcy. 

 Indywidualnego treningu pracy (średnio 24 godziny na uczestnika). 
3.4.2 Pomieszczenia do realizacji spotkań indywidualnych i grupowych zapewni Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Katowicach. 
3.4.3 Podmiot wybrany do realizacji zadania będzie zobowiązany do zapewnienia: 

 wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z uczestnikami 

 poczęstunku w formie ciepłych i zimnych napoi, kruchych ciasteczek, a w przypadku zajęć 
trwających dłużej niż 6 godzin lekcyjnych – obiadu dwudaniowego, 

 dokonania zakupu w swoim imieniu wszystkich usług zewnętrznych niezbędnych do 
realizacji zadania (w tym kursów edukacyjnych i zawodowych, badań itp.) 

 zawarcia umów stażowych z uczestnikiem i podmiotem, u którego uczestnik będzie 
odbywał staż, 

 ponoszenia kosztów stypendiów stażowych i innych związanych z tym zobowiązań 
finansowych. 

3.4.4 Uczestnikami zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy obszarów określonych 
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022 jako miejskie 
podobszary rewitalizacji – osoby pozostające bez zatrudnienia (niezarejestrowane  
w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub bezrobotne, które ukończyły 60 rok życia. 

3.4.5 W przypadku, gdy uczestnik przedwcześnie zakończy lub przerwie udział w zadaniu 
publicznym, podmiot wybrany do realizacji zadania umożliwi udział kolejnej osobie  
w ramach niewykorzystanych środków. Przerwanie udziału w zadaniu spowodowane 
uzyskaniem przez uczestnika zatrudnienia uznaje się za uzyskanie rezultatu opisanego  
w punkcie 2.4.7, pod określonymi tam warunkami. 

3.4.6 Za rekrutację uczestników odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
lub podmiot wybrany do realizacji zadania publicznego, jeżeli tak stanowi złożona przez 
niego oferta. 

3.4.7 Wymagane rezultaty realizacji zadania publicznego: 

 minimum 5 uczestników projektu zostanie objętych wsparciem w ramach zadania 
publicznego, 

 minimum 60% uczestników zadania zdobędzie kwalifikacje niezbędne na rynku pracy  
tj. ukończy odpowiedni kurs i zda egzamin certyfikujący, zgodnie z informacjami 
dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 minimum 60% uczestników zadania podejmie pracę na podstawie umowy o pracę  
(na minimalny okres 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu) lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (na okres minimum 3 miesiące oraz o wartości umowy równej lub wyższej 
niż trzykrotności minimalnego wynagrodzenia) lub na podstawie rozpoczęcia działalności 
gospodarczej (przez co najmniej 3 miesiące od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej). 

 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: 

Kwota przeznaczona na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu: 588 220,00 PLN, tj.: 

 na część nr 1: 53 650,00 PLN, 

 na część nr 2: 326 680,00 PLN, 

 na część nr 3: 163 340,00 PLN, 

 na część nr 4: 44 550,00 PLN. 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf


 

 

 

III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI: 

1. Dotacja ze środków projektu może być przyznana podmiotom uprawnionym tj. organizacjom 

pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli: 

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działań na rzecz integracji 

i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu 

miasta Katowice. 

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które 

przyznano środki finansowe w formie powierzania.  

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu 

miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.  

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania:  

4.1. Koszty kwalifikowane: 

4.1.1 Koszty merytoryczne: 

a) wynagrodzenia pracowników merytorycznych, 

b) pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS. 

4.1.2 Koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i realizacją zadania, np.: 

a) zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadania 

b) zakup artykułów papierniczych  

c) zakup środków higienicznych i czystości, 

d) zakup środków chemicznych i art. przemysłowych, 

e) zakup materiałów jednorazowych oraz pomocniczych środków medycznych, 

f)    innych materiałów potrzebnych do realizacji zadania. 

4.1.3 Koszty zakupu usług: 

a) Internet (abonament), 

b) usługi telekomunikacyjne (abonament i rozmowy telefoniczne), 

c) koszty transportu, 

d) usługi żywieniowe, 

e) bilety wstępu, 

f) ubezpieczenia uczestników i realizatorów w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji 

zadania, 

g) ubezpieczenie mienia, 

h) szkoleniowych (w przypadku prowadzenia szkoleń przez inne podmioty niż oferent), 

i) inne niezbędne do realizacji zadania. 

4.1.4 Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne: 

a) koszty eksploatacyjne lokalu w szczególności: czynsz, gaz, energia elektryczna, ciepła  

i zimna woda, ścieki, ogrzewanie, wywóz śmieci, 

b) koszty administracyjne w części dotyczącej zadania, np. koszty obsługi księgowej (osoba 



 

 

prawna lub fizyczna) – z dotacji można rozliczyć wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie 

wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych  

na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustaw z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z póżn. zm. ), w sposób umożliwiający identyfikację 

poszczególnych operacji księgowych. Wyodrębnienie obowiązuje wszystkie zespoły kont,  

na których ewidencjonuje się operacje związane z zadaniem tak, aby możliwe było 

wyodrębnienie ewidencji środków pieniężnych, rozrachunków, kosztów, przychodów itd.  

W przypadku dokumentów księgowych, które tylko w części dotyczą zadania, kwoty z nich 

wynikające powinny być odpowiednio dzielone na związane z realizacją zadania bądź  

nie i ujmowane na odrębnych kontach. Muszą one także być poparte odpowiednią 

dokumentacją, potwierdzającą prawidłowość podziału kwot. 

c) materiały biurowe, 

d) sprzątanie, 

e) opłaty bankowe niezbędne do realizacji zadania (opłata za prowadzenie rachunku), 

f) inne koszty niezbędne do realizacji zadania. 

4.2 Koszty niekwalifikowane: 

4.2.1. Zakup gruntów, budowa bądź zakup budynków lub lokali. 

4.2.2 Odpisy amortyzacyjne 

4.2.4. Prowadzenie działalności gospodarczej.  

4.2.5. Ryczałt na jazdę po mieście itp., którego nie można jednoznacznie przypisać  

4.2.6. do realizowanego zadania. 

4.2.7. Tworzenie funduszy kapitałowych.  

4.2.8. Działania, których celem jest prowadzenie badań naukowych, analiz i studiów.  

4.2.9. Działania, których celem jest przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych 

lub fizycznych.  

4.2.10. Dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego 

funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.  

4.2.11. Pokrycie deficytu oraz refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 

rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań.  

4.2.12. Podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo 

do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz inne podatki  

z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF).  

4.2.13. Refinansowanie kosztów uzyskania odpisów KRS, zakupu pieczątek, wyrabiania szyldów 

i innych kosztów o podobnym charakterze, które związane są z bieżącą działalnością 

oferenta. 

4.2.14. Zakup licencji, nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z wykonywanym 

zadaniem.  

4.2.15. Koszty dokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży 

wewnętrznej, wewnętrznymi notami obciążeniowymi itp.  

4.2.16. Kary, mandaty, odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań.  

4.2.17. Koszty procesów sądowych. 

5. Punkt III. 6 oferty „dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania 
publicznego” jest obligatoryjny do wypełnienia. 

6.    Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, 



 

 

w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz 
wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, 
w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1000 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).  

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: 

1. Termin realizacji zadania:  

 od dnia 2.01.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. (dot. części 1), 

 od dnia 2.01.2020 r. do dnia 15.12.2020 r. (dot. części 2),  

 od dnia 2.01.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. (dot. części 3), 

 od dnia 2.01.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. (dot. części 4).  

2. Termin poniesienia wydatków: do 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, tj.: 

 do dnia 28.08.2020 r. (dot. części 1), 

 do dnia 29.12.2020 r. (dot. części 2),  

 do dnia 29.07.2020 r. (dot. części 3), 

 do dnia 28.08.2020 r. (dot. części 4).  

3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie poszczególnych 
pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do wysokości 35%, pod warunkiem 
zachowania wysokości przyznanej kwoty dotacji oraz wcześniejszego pisemnego 
poinformowania o tym fakcie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach oraz Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice 
(złożenie aktualnego kosztorysu wraz z uzasadnieniem dokonania zmian) i pełnej realizacji 
określonego w ofercie zakresu zadania. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej 
pozycji nie ujętej w kosztorysie pierwotnym. W tym przypadku oferent zobligowany jest po 
uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian przedstawić aktualizację oferty. Zmiany w ofercie 
wymagają aneksu do umowy. 

 

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać za pomocą Generatora eNGO 
dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk 
z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu tj. 
>>Oferta na konkurs „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz 
uczestników projektów Miasta Katowice w obszarze włączenia społecznego - część 1/2/3/4”<< 
i nazwy organizacji składającej ofertę) w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17 pokój nr 1 (parter), do dnia 11 grudnia 2019 r. do 
godziny 12.00 (decyduje moment wpływu do kancelarii Ośrodka). 

2. Oferty złożone: 
a) wyłącznie w Generatorze eNGO, tj. bez złożenia w terminie i miejscu, o którym mowa 

w pkt. 1 ich wygenerowanej papierowej wersji,  
b) sporządzone niezgodnie z ust. 4 
nie będą podlegać ocenie merytorycznej.  

3. Oferta złożona w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą 
sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną 

http://katowice.engo.org.pl/konkursy


 

 

odrzucone. 
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem, określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego 

Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert                        

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań                   

z wykonania tych zadań, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  

5. Do oferty należy załączyć: 

 w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – kopię 
aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, 

 w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną 
niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument 
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów), 

 statut organizacji, 

 inne, niż wymienione wyżej oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści warunków 

konkursu i/lub oferty, 

 oświadczenie o: 

o wykonaniu zadania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i doświadczenie niezbędne do realizacji zgłoszonego zadania,  

o posiadanym numerze konta bankowego, na które w przypadku przyznania dotacji 

mają zostać przekazane środki finansowe wraz z informacją czy konto to jest 

oprocentowane, bądź nieoprocentowane, 

o kwalifikowalności podatku VAT 

- załącznik nr 2 do warunków otwartego konkursu ofert.  
6. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej 

na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem 

osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie 

z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).  

7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.  

8. Nie dopuszcza się składania ofert wspólnych w przedmiotowym konkursie. 

9. Podmiot uprawniony, z zastrzeżeniem zapisów punktu 11, może złożyć wniosek na 

dowolną liczbę części zadania publicznego, jednak każdy złożony wniosek może dotyczyć 

tylko jednej części zadania. 

10. Dopuszcza się możliwość dokonania drobnych poprawek w złożonej ofercie, na wezwanie 

komisji konkursowej, w terminie 3 dni roboczych. 

11. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020, z konkursu wykluczone są organizacje pozarządowe będące 

partnerami miasta Katowice w realizacji projektów objętych poszczególnymi częściami 

konkursu, tj.: 

w zakresie części 1:  

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”, 

 Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”, 

w zakresie części 4: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”, 

 Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”, 

 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych  



 

 

i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”,  

 Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”.  

 

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT: 

 
Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert: 

 ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, 

 ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania, 

 ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 
podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, 

 analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami 
budżetowymi, kierując się zasadami:  

o wyboru najkorzystniejszej oferty,  
o wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do 

celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem 
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.  

 

Kryteria merytoryczne oceny ofert (0-68 punktów). 

 

Opis kryterium ogólnego Opis kryterium szczegółowego  Opis punktacji i sposobu oceny 

1. Analiza i ocena realizacji 

zadań i/lub inicjatyw i/lub 

przedsięwzięć w zakresie 

aktywizacji zawodowej do 

momentu złożenia oferty 

 

Maksymalna liczba 

punktów: 15 

1. Oferent w punkcie IV.1 oferty 

wymienił i opisał zrealizowane w 

ciągu 3 lat do chwili złożenia 

oferty lub w okresie swojej 

dotychczasowej działalności (jeśli 

podmiot działa krócej niż 3 lat) 

zadania/ inicjatywy/ 

przedsięwzięcia w zakresie zadań 

dotyczących aktywizacji 

zawodowej tj. co najmniej dane 

nt. okresu realizacji, celów, 

działań (form wsparcia), grup 

docelowych, rezultatów, wartości 

(w części przypadającej na 

Oferenta). Dodatkowo 

przedstawił dokumenty 

wystawione lub poświadczone 

przez podmiot zlecający, 

potwierdzające fakt rzetelnej 

i terminowej realizacji zadania 

(nie dotyczy zadań zleconych lub 

realizowanych we współpracy z 

Miastem Katowice).  

Oferent może otrzymać 

2 punkty za każde wymienione 

i poświadczone w sposób 

określony w opisie kryterium 

szczegółowego przedsięwzięcie, 

jednak nie więcej niż 

10 punktów. 

 

Oferent może otrzymać 

dodatkowo 1 punkt za każde 

przedsięwzięcie, które było 

zadaniem zleconym przez 

Miasto Katowice w trybie 

powierzenia lub wspierania 

zadania publicznego lub 

partnerstwa w projekcie 

unijnym, jednak nie więcej niż 5 

punktów.  

 

 



 

 

2. Ocena możliwości 

realizacji zadania 

publicznego, w tym 

koncepcji działań, celów, 

potrzeb i rezultatów.  

 

Maksymalna liczba 

punktów: 22  

1. Oferent w punkcie III.3 i III.5 

oferty szczegółowo określił 

potrzeby grupy docelowej, cele 

zadania, proponowane działania 

i związane z nimi rezultaty.  

Ocenie podlegać będą: 

 

1. Analiza potrzeb grupy 

docelowej zadania publicznego 

– 0-2 punktów 

2. Określenie celów zadania 

publicznego – 0-2 punktów 

3. Opis działań służących 

realizacji celów – 0-6 punktów  

4. Jakość i trwałość 

planowanych do osiągnięcia 

rezultatów zadania publicznego 

– 0-6 punktów  

5. Ocena zaangażowania 

oferenta w rekrutację 

uczestników zadania 

publicznego tj.: 

- rekrutacja będzie leżeć 

wyłącznie po stronie MOPS – 0 

punktów, 

- oferent zadeklarował, że 

zrekrutuje co najmniej 50% 

uczestników zadania – 3 punkty 

- oferent zadeklarował, że 

w całości będzie odpowiedzialny 

za rekrutację uczestników 

zadania – 6 punktów 

3. Ocena przedstawionej 

kalkulacji kosztów realizacji 

zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego 

 

Maksymalna liczba 

punktów: 16  

1. Oferent zawarł kalkulację 

kosztów realizacji zadania 

publicznego w tym kosztów 

działań merytorycznych i kosztów 

administracyjnych. 

Ocenie podlegają: 

1. Efektywność zaplanowanych 

kosztów merytorycznych w tym 

realizacja zasady uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych 

nakładów i niezbędność 

poszczególnych kosztów dla 

osiągnięcia celów i rezultatów: 

0-10 punktów 

2. Efektywność zaplanowanych 

kosztów administracyjnych w 

tym realizacja zasady 

uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów, ich 

niezbędność i relacja do kosztów 

merytorycznych: 0-4 punktów 



 

 

3. Prawidłowość i staranność 

sporządzenia kosztorysu, brak 

błędów rachunkowych 0-2 

punktów 

  

4. Ocena proponowanej 

jakości wykonania zadania i 

kwalifikacji osób, przy 

udziale których podmiot 

uprawniony będzie 

realizować zadanie. 

 

Maksymalna liczba 

punktów: 10 

1. Oferent w punkcie IV.2 opisał 

zasoby kadrowe, którymi 

dysponuje lub będzie dysponował 

w trakcie realizacji zadania 

publicznego, ich zadania i formy 

zaangażowania. 

Ocenie podlegać będą 

kwalifikacje i doświadczenie 

zaangażowanych osób, 

w kontekście proponowanych 

działań (0-10 punktów) 

 

5. Ocena racjonalności 

harmonogramu realizacji 

zadania publicznego  

 

Maksymalna liczba 

punktów: 5 

1. Oferent zaproponował 

harmonogram racjonalny i 

adekwatny do czasu trwania 

poszczególnych działań, zaś same 

działania zostały zaplanowane w 

czasie w sposób logiczny 

i efektywny 

Ocenie będzie podlegać 

racjonalność harmonogramu w 

kontekście zaplanowanych 

działań (0-5 punktów) 

Razem 68 punktów 

 

 

VII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT I ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 o godzinie 9.00  w siedzibie Działu 

Projektów i Inicjatyw MOPS Katowice, ul. Francuska 70, pokój 1313 (XIII piętro). 

2. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której 

skład i regulamin pracy ustala Dyrektor MOPS w drodze zarządzenia. 

3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.  

4. Komisja konkursowa stosuje kryteria oceny ofert wskazane w niniejszym ogłoszeniu.  

5. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 68. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się 

każdą, która uzyska minimum 34 punkty.  

6. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać dofinansowanie. 

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji 

wraz z uzasadnieniem oraz propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania, 

przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice, który wyda zarządzenie w sprawie 

dokonanego wyboru ofert oraz warunków ich realizacji.  

8. Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy do dnia 31 grudnia 2019 r. Wyniki podane 

zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert. 

9. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.  

10. Z wybranymi w drodze konkursu podmiotami zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem 

określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia  



 

 

24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2057) uzupełnionym o zapisy dotyczące wymogów wynikających ze specyfiki danego 

zadania, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

 

VIII.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU 

BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH TEGO SAMEGO RODZAJU: 

 

 

 WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEKAZANA PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM  

W ROKU BIEŻĄCYM I ROKU POPRZEDNIM 

ROK 2018  0,00  PLN 

ROK 2019  0,00  PLN 

 

IX. GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Dodatkowych informacji udziela pracownik Działu Projektów i Inicjatyw Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach - Agnieszka Matusiak – tel. (32) 416 22 77, e-mail: 

amatusiak@mops.katowice.pl  

2. Wzór oferty wraz z załącznikami jest dostępny: 

a) na portalu www.ngo.katowice.eu, w zakładce: dotacje – konkursy – Wydział Polityki 
Społecznej; 

b) w Dziale Projektów i Inicjatyw Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 
ul. Francuska 70 pok. 1312 (XIII piętro); 

c) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17  
w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń – na tablicy ogłoszeń między drugim, 
a trzecim piętrem; 

d) na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 
www.mops.katowice.pl, w zakładce: Konkursy - dotacje; 

e) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd 
Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie 
organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej; 

f) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń - 
dział ogłoszeń Urzędu – konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych; 

g) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi 
Mieszkańców (ul. Rynek 1); 

h) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy.  
 

X. WYNIKI POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO ZOSTANĄ UMIESZCZONE:  

1. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17  
w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń – na tablicy ogłoszeń pomiędzy 
drugim, a trzecim piętrem. 

2. Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 
www.mops.katowice.pl, w zakładce: Konkursy dotacje. 

3. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu, w zakładce: Urząd 
Miasta – komunikaty. 

4. Na portalu www.ngo.katowice.eu, w zakładce: dotacje – konkursy – Wydział Polityki 

http://www.ngo.katowice.eu/
http://www.mops.katowice.pl/
http://www.katowice.eu/
http://katowice.engo.org.pl/konkursy
http://www.mops.katowice.pl/
http://www.katowice.eu/
http://www.ngo.katowice.eu/


 

 

Społecznej. 
5. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice w zakładce: tablica ogłoszeń – 

Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych. 
6. Na tablicy ogłoszeń w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, 

piętro VIII. 
7. Na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi 

Mieszkańców (ul. Rynek 1). 
 

XI. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO:  

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.  
2. Do przesunięcia terminu składania ofert. 
3. Do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.  

 
 
 

Podpisał 

Wiceprezydent Miasta Katowice 

Jerzy Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - wzór oferty realizacji zadania publicznego 

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia 

Załącznik nr 3 - wzór umowy o realizację zadania publicznego 

 


