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Włącz się w rewitalizację!

Jak zrealizować
inicjatywę lokalną?

Co ja mogę zrobić w ramach rewitalizacji? 
Przykłady inicjatyw lokalnych 

Inicjatywa lokalna – warto wiedzieć!
Ważne pytania i odpowiedzi

Gdzie mogę uzyskać  
pomoc przy planowaniu 
inicjatywy/przygotowywaniu 
wniosku?

Udaj się do Biura Organizacji Pozarządo- 
wych zlokalizowanego na bytomskim 
Rynku. Pracownicy chętnie udzielą Ci 
wszelkich niezbędnych informacji, a tak-
że pomogą przy pisaniu wniosku. 

Jaki jest termin składania 
wniosków?

Nie ma określonego terminu, wnioski mo-
żesz składać przez cały rok.

Jaki jest limit środków, które 
Urząd Miejski w Bytomiu 
może przeznaczyć na wsparcie 
konkretnej inicjatywy?

Taki limit nie istnieje. Urząd analizując 
wniosek, każdorazowo dokonuje oceny, 
czy ma wystarczające środki budżetowe 
niezbędne do realizacji projektu. 
Zdarza się, że urząd nie jest w stanie 
pokryć wszystkich kosztów ujętych we 
wniosku. 

Wtedy może zwrócić się do Ciebie z proś-
bą o zmniejszenie wnioskowanego dofi-
nansowania.

Czy każdy pozytywnie oceniony 
wniosek jest realizowany?

Nie. Wszystko zależy od dostępności środ-
ków finansowych. Czasami, gdy Urząd 
Miejski nie ma możliwości realizacji wnio-
sku w danym roku budżetowym, może za-
proponować Ci, że wpisze zadanie do swo-
jego budżetu na następny rok. Urząd może 
ta że zasugerować Ci partnera/współorga-
nizatora wydarzenia. Dzieje się tak wtedy, 
gdy inna instytucja/organizacja planuje  
w dzielnicy działanie podobne do Twojego.

Czy mogę zwiększyć szanse 
powodzenia mojego projektu?

Oczywiście, że tak! Im więcej osób zaanga-
żowanych w przygotowanie przedsięwzię-
cia, tym lepiej. Jeżeli każdy z Was dołoży 
swoją cegiełkę w realizację inicjatywy, to 
zwiększacie szansę na pomoc z miasta. 
Co ważne, wkład własny rozumiany jest 
także jako rzecz/usługa przekazana przez 
sponsora.

Co jeżeli nie mogę zrealizować 
projektu w ramach inicjatywy 
lokalnej? 

Przede wszystkim się nie poddawaj! Mo-
żesz spróbować zrealizować swój po -
mysł przy wsparciu innych środków, np.  
w ramach budżetu partycypacyjnego. Po-
mocna może okazać się również wizyta  
w Biurze Organizacji Pozarządowych – tam 
podpowiedzą Ci m.in. jak pozyskać grant. 

1.
Pikniki sąsiedzkie, święta ulicy  
– takie wydarzenia integrują 
mieszkańców i dostarczają im 
rozrywki

5.
Turnieje gier i zabaw podwórkowych  
– atrakcje można zorganizować dla 
różnych grup wiekowych

8.
Wspólne malowanie, odnawianie 
lub zdobienie elewacji 
– działanie łączące dobrą zabawę 
z czymś pożytecznym

2.
Święta tematyczne
– np. sąsiedzkie święto ciasta

Materiał bezpłatny

www.bytomodnowa.pl

Publikacja przygotowana w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Bytom OdNowa – 
innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” finansowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020

6.
Teatrzyki i inne zajęcia organizowane  
dla dzieci  
– wśród innych zajęć dla dzieci można 
wymienić wspólne czytanie lub pokazy

7.
Wspólne sadzenie kwiatów i zieleni  
na skwerach 
– dzięki tej formie integracji można 
lepiej poznać sąsiadów, świetnie się 
przy tym bawiąc 

9.
Opieka nad osobami starszymi, 
potrzebującymi wsparcia,  
towarzystwa, pomocy 
– samopomoc sąsiedzka 

10.
Wspólne sprzątanie 
– porządkowanie przestrzeni 

3.
Święta podwórek

4.
Potańcówki



Ścieżka dotycząca realizacji inicjatywy lokalnej opisana 
jest także w Poradniku o rewitalizacji dla organizacji poza-
rządowych dostępnym w Urzędzie Miejskim oraz na stro-
nie www.bytomodnowa.pl. Poradnik wydany został przez 
Urząd Miejski w Bytomiu we współpracy z Ministerstwem 
Inwestycji i Rozwoju.

Inicjatywa lokalna
Co musisz wiedzieć, zanim zorganizujesz inicjatywę lokalną

PAMIĘTAJ! 

–  urząd nie przekaże Ci pieniędzy na 
realizację inicjatywy lokalnej,

–  nie możesz czerpać zysków finanso-
wych z realizacji projektu,

–  nie masz wpływu na to, jakim podmio-
tom urząd zleca wykonanie konkret-
nych usług,

–  udział w organizowanych działaniach 
musi być dla odbiorców bezpłatny.

PAMIĘTAJ! 

Większa liczba podpisów podwyższa 
punktację i ocenę wniosku.

Sprawozdanie z realizacji inicjatywy 
lokalnej

Ostatnim krokiem podczas realizacji ini-
cjatywy jest sporządzenie sprawozdania. 
Przygotowujemy je wspólnie z urzędnika-
mi. Składa się z dwóch części:

• część merytoryczna – zawierająca infor-
macje o tym, które cele projektu zostały 
zrealizowane oraz dokumentację z prze -
biegu przedsięwzięcia, np. zdjęcia,

• część dokumentująca wzajemne świad-
czenia – zawierająca m.in. karty pracy, 
protokoły, faktury i rachunki.

Podstawy prawne działań wyznacza usta-
wa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal-
ności pożytku publicznego i wolontariacie 
oraz uchwała RM Bytomia nr LI/631/17 
z 29 sierpnia 2017 roku.

Uzgodnienia harmonogramu 
i budżetu z samorządem

Gdy Twój wniosek zostanie pozytywnie 
oceniony, urząd oceni, czy ma wystarcza-

PAMIĘTAJ! 

Wszelkie produkty powstałe na po-
trzeby realizacji inicjatywy, w tym 
materiały informacyjne i promocyjne 
powinny być opatrzone informacją: 
Wydarzenie/projekt został zrealizo-
wany w ramach inicjatywy lokalnej 
we współpracy z Urzędem Miejskim 
w Bytomiu.

PAMIĘTAJ! 

Najlepiej złożyć wniosek 2–3 miesią-
ce (minimum 6 tygodni) przed rozpo-
częciem realizacji projektu. Weź pod 
uwagę, że musi on zostać oceniony,  
a to czasami trwa nawet 2 miesiące. 
Po tym okresie może się okazać, że 
wymaga on uzupełnienia bądź mody- 
fikacji, a to również jest czasochłon-
ne. Następnie konieczne jest przygo-
towanie i podpisanie umowy. Musisz 
też wiedzieć, że urząd potrzebuje 
czasu, by zakupić materiały/usługi,  
o które wnioskowałeś. Zakup musi 
odbyć się zgodnie z przepisami usta-
wy prawo zamówień publicznych oraz 
ustawy o finansach publicznych. Wy-
branie najkorzystniejszej oferty zaj-
muje co najmniej kilka tygodni.

jące środki budżetowe niezbędne do reali-
zacji projektu. Może się okazać, że inna or-
ganizacja planuje podobne przedsięwzięcie  
w okolicy lub urząd ma inny pomysł na reali-
zację Twojego pomysłu. Następnie wspól-
nie z urzędem określacie zakres działań, 
harmonogram i budżet.

Zawarcie umowy na realizację

Najważniejszą dla organizatora formalno-
ścią jest podpisanie umowy o współpracy  
(w przypadku pozytywnej decyzji). Określa 
ona zobowiązania stron i harmonogram 
pracy. Od tego momentu rozpoczyna się 
ścisła współpraca pomiędzy Tobą a urzę-
dem. 

Realizacja inicjatywy

Jeżeli w trakcie trwania umowy zajdą ja-
kieś nieprzewidziane okoliczności mające 
wpływ na realizację inicjatywy, należy to 
jak najszybciej zgłosić do urzędu. W takim 
wypadku należy przygotować adekwatny 
do sytuacji aneks do umowy.

•  udostępnić teren pod realizację przedsię-
wzięcia,

•  udostępnić sprzęt/narzędzia potrzebne do 
realizacji przedsięwzięcia. 

Co zrobić, by pozyskać fundusze 
z miasta?
 
Zastanówcie się, jaki będzie Wasz wkład 
własny w realizację przedsięwzięcia. Wy-
różniamy 3 formy: pracę społeczną, wkład 
rzeczowy oraz finansowy.

Praca społeczna – czyli czas, który musicie 
poświęcić na realizację inicjatywy. Określcie 
już na samym początku kto i przez ile godzin 
będzie zaangażowany w projekt.

Wkład rzeczowy – zawiera się tutaj wszyst-
ko, co możecie przekazać/pożyczyć w celu 
realizacji przedsięwzięcia. W zależności od 
rodzaju inicjatywy przydać się mogą mate-
riały budowlane lub narzędzia. 

Wkład finansowy – pieniądze wpłacone na 
rachunek bankowy miasta.

Następnie określcie, jakiej pomocy potrze-
bujecie od Urzędu Miejskiego w Bytomiu.  
W ramach inicjatywy może on:

•  zakupić materiały/usługi potrzebne do re-
alizacji przedsięwzięcia,

Termin złożenia i ocena wniosku

Wnioski możemy składać przez cały rok. 
Jednak środki finansowe miasta muszą być 
rozliczone w danym roku budżetowym, więc 
im bliżej początku roku złożymy wniosek, 
tym lepiej. 
Przy planowaniu wydarzenia pamiętajmy, że 
złożenie wniosku to dopiero początek pracy 
nad projektem. Dlatego zacznijmy załatwiać 
formalności dużo wcześniej.

Co jest niezbędne do przygotowania 
wniosku?

Wniosek nie ma ściśle określonej formy, 
może to być po prostu pismo opatrzone ty-
tułem „Wniosek o realizację zadania publicz-
nego w ramach inicjatywy lokalnej”. Ważne, 
by zawierał opis działania, lokalizację, termin 

realizacji, kosztorys oraz określenie wkładu 
własnego wnioskującego. Wkład ten może 
być rzeczowy (materiały), finansowy lub przy-
jąć formę pracy społecznej. Warto też opisać 
nasze doświadczenie ( jeżeli takie mamy)  
w realizacji zadań opisanych we wniosku.

PAMIĘTAJ! 
Udział organizacji pozarządowej jest tylko for-
mą pośrednictwa. NGO jedynie składa wniosek 
w imieniu mieszkańców, którzy nadal są pod 
nim podpisani jako strona wnioskująca.

Co to jest inicjatywa lokalna?

To forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, 
której celem jest wspólna realizacja zadania publicznego na rzecz społecz-
ności lokalnej.

Najpierw pomysł, czyli czego może dotyczyć inicjatywa lokalna?

Na początku musi pojawić się idea, pomysł czy inicjatywa kilku osób. Ważne, 
by precyzyjnie określić, jakie są potrzeby lokalnej społeczności – być może jest 
to potrzeba zagospodarowania podwórka, odnowienia lokalu na klub osiedlo-
wy lub postawienie ławki na lokalnym skwerze? A może brakuje placu zabaw 
dla dzieci czy imprez integracyjnych dla sąsiadów? Inicjatywa lokalna może 
dotyczyć poprawy przestrzeni wspólnych, np. ustawienia małej architektury, 
posadzenia kwiatów, zagospodarowania podwórka czy posadowienia ławeczki. 
To również działania integrujące mieszkańców – zarówno sportowe, artystycz-
ne, a czasami towarzyskie, jak np. festyn sąsiedzki czy święto ulicy.

PAMIĘTAJ! 
Inicjatywa lokalna to wspólne przedsięwzięcie mieszkańców i miasta. 
Jednocześnie to najwyższa forma partycypacji społecznej, gdzie miesz-
kańcy razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadania 
publicznego.

Kto może złożyć wniosek o środki w ramach ini-
cjatywy lokalnej?
 
Minimum dwóch mieszkańców pod warunkiem, że są fak-
tycznymi mieszkańcami Bytomia. Ważne jest zamieszkiwa-
nie, nie zaś zameldowanie. W imieniu mieszkańców wniosek 
mogą złożyć również organizacje pozarządowe, tj. stowa-
rzyszenie, fundacja, parafia lub klub sportowy działające 
na terenie miasta.

PAMIĘTAJ! 
Niestety nie każdy pomysł mieszkańców może być objęty tą formą 
współpracy. Katalog działań jest ograniczony. Sprawdź, czy Twoje 
działanie mieści się w katalogu działań inicjatywy lokalnej. Informacje 
znajdziesz na: www.bytom.pl/inicjatywa-lokalna.


