
Propozycja założeń programu 

 animacyjno-partycypacyjnego 

 i konkursu na powierzenie zadania 

publicznego 

Miasto Rybnik zastrzega, że propozycje przedstawione w niniejszej prezentacji nie  
stanowią ostatecznych założeń konkursu na powierzenie zadania publicznego.  

Wytyczne, kryteria dostępu, kryteria dodatkowe oraz struktura zadania mogą ulec zmianie. 



Celem konkursu jest wspieranie społeczności 
lokalnej zamieszkującej obszary rewitalizacji  

w aktywności i inicjowaniu działań 
obywatelskich poprzez opracowanie  
i wdrożenie programu animacyjno-

partycypacyjnego na 5 obszarach rewitalizacji  
w Rybniku zgodnie z wizją i celami określonymi 
w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji 

5 obszarów rewitalizacji: 
dzielnica Śródmieście, wyznaczone obszary w dzielnicach:  

Paruszowiec Piaski, Chwałowice, Niewiadom, Niedobczyce 

5 animatorów społecznych 

5 programów animacyjno-partycypacyjnych 



 

Odrębne programy dla 
5 obszarów rewitalizacji 

uwzględniające specyfikę 
społeczną, historyczną, 

przestrzenną i ekonomiczną  
5 obszarów rewitalizacji  

Zaangażowanie  

w społecznościach 

lokalnych  

5 Animatorów 

społecznych 

Przeprowadzenie 

konkursu na 

realizację inicjatyw 

obywatelskich 

co 

najmniej 

262 500 zł 

na 

animacje 

co 

najmniej 

300 000 zł 

na 
inicjatywy 

 

Budżet zadania: 

 

1 000 000 zł 

Trzy filary programu animacyjno-partycypacyjnego 



 KONKURS  

NGO 
wybór jednego podmiotu lub grupy podmiotów 

Animator społeczny 
Program dla obszaru rewitalizacji 

Animator społeczny 
Program dla obszaru rewitalizacji 

Animator społeczny 
Program dla obszaru rewitalizacji 

Animator społeczny 
Program dla obszaru rewitalizacji 

Animator społeczny 
Program dla obszaru rewitalizacji 

20% społeczności lokalnej 

20% społeczności lokalnej 

20% społeczności lokalnej 

20% społeczności lokalnej 

20% społeczności lokalnej 

Inicjatywy obywatelskie – 60 000 zł 
co najmniej 20 dotacji 

Struktura programu animacyjno-partycypacyjnego 

Inicjatywy obywatelskie – 60 000 zł 
co najmniej 20 dotacji 

Inicjatywy obywatelskie – 60 000 zł 
co najmniej 20 dotacji 

Inicjatywy obywatelskie – 60 000 zł 
co najmniej 20 dotacji 

Inicjatywy obywatelskie – 60 000 zł 
co najmniej 20 dotacji 



 

 

 

 

Wykonawca przedstawi Miastu sprawozdanie z realizacji zadania  

i wskaże: 

1. co najmniej 100 inicjatyw obywatelskich, dofinansowanych  

 w ramach konkursu na realizację inicjatyw obywatelskich, 

 
2. potwierdzenie udziału co najmniej 20% mieszkańców obszarów 

rewitalizacji w działaniach animacyjno-partycypacyjnych tj. 2620 

osób.  

 
Miasto Rybnik zastrzega sobie, że będzie monitorowało działania 

Wykonawcy na każdym etapie realizacji działań.  

 

 

 

Wskaźniki 



 
 
 

 
1. Stworzenie 5 programów działań animacyjno-

partycypacyjnych na obszarach rewitalizacji objętych 

projektem 

2. Zapewnienie wsparcia dla mieszkańców obszarów 

rewitalizacji poprzez zaangażowanie co najmniej   

5 profesjonalnych animatorów społecznych 

3. Przeprowadzenie konkursów na realizację inicjatyw 

obywatelskich mieszkańców obszarów rewitalizacji 
 

 
  

Struktura zadania: 

 opracowanie i wdrożenie 

programu animacyjno-partycypacyjnego 



 
 

Stworzenie 5 programów działań animacyjno-

partycypacyjnych na obszarach rewitalizacji objętych 

projektem we współpracy z identyfikowanymi na danym 

obszarze interesariuszami. Programy animacyjno-

partycypacyjne będą zawierały odrębne dla każdego 

obszaru rewitalizacji: analizy, programy i regulaminy 

konkursów mikrograntowych, co ma szczególne znaczenie 

dla uwidocznienia specyfiki miejsca, historii i dziedzictwa 

kulturowego oraz indywidualnych cech danych 

społeczności lokalnych.  
 
  

 

 

Zadanie 1 



 
 

Program animacyjno-partycypacyjny obligatoryjnie będzie zawierał: 

 

analizę interesariuszy, 

analizę potrzeb mieszkańców obszarów rewitalizowanych w zakresie działań 

kulturalnych, społecznych i edukacyjnych,  

opis specyfiki miejsca z uwarunkowaniami historycznymi, przestrzennymi, 

ekonomicznymi  i społecznymi,  

program działań kulturalnych, 

program działań społecznych, 

program działań edukacyjnych, 

model przeprowadzenia konkursów na realizację inicjatyw obywatelskich na 

obszarach rewitalizacji wraz ze stworzeniem regulaminu konkursów przy 

aktywnym udziale mieszkańców obszarów rewitalizacji, 
opis roli animatora społecznego w społeczności lokalnej.  
 
  

 

 

Zadanie 1 
c.d. 



 
 

 

Wdrożenie zaakceptowanego przez Zespół koordynujący Programu 
animacyjno-partycypacyjnego: zapewnienie wsparcia dla 

mieszkańców obszarów rewitalizacji poprzez zaangażowanie co 

najmniej 5 profesjonalnych animatorów społecznych -

oddelegowanych do 5 obszarów rewitalizacji w wymiarze co najmniej 

80 h/miesiąc 
 

Animatorzy społeczni będą odpowiedzialni za realizację programu 

animacyjno-partycypacyjnego, pracę ze społecznością lokalną w samym 

centrum środowiska lokalnego na obszarach rewitalizacji (podwórka, 

najbliższe otoczenie, lokale wskazane przez Miasto Rybnik oraz inne miejsca 

na terenie obszarów rewitalizacji) oraz podczas wizyt studyjnych 

zaplanowanych w ramach programu.  

 

 

Zadanie 2 



 
 
Animatorzy społeczni będą realizowali program co 

najmniej poprzez: 

•animowanie społeczności lokalnych (w tym sieciowanie 

przedstawicieli różnych grup społecznych i 

środowiskowych) na obszarach rewitalizacji,  

•stymulowanie zaangażowania mieszkańców na rzecz 

społeczności lokalnej, 

•stworzenie przestrzeni do zawiązywania się nieformalnego 

partnerstwa wśród mieszkańców i interesariuszy 

rewitalizacji, 

 

 

Zadanie 2 
c.d. 



 
 
•wspieranie procesu powstawania grup 

samopomocowych, 

•pobudzanie do aktywności obywatelskiej,  

•wzmacnianie poczucia wartości mieszkańców obszarów 

rewitalizacji, 

•odkrywanie i rozwijanie potencjału mieszkańców 

obszarów rewitalizacji, 

•planowanie rozwiązań problemów razem z mieszkańcami 

obszarów rewitalizacji, 

 

 

Zadanie 2 
c.d. 



 
 
•organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży 

zamieszkującej obszary rewitalizacji, w tym również w 

okresach ferii letnich i zimowych (zgodnie z rozpoznanymi 

potrzebami, np. warsztaty edukacyjne, wizyty studyjne, 

wyjścia do teatru/kina/na koncert/wystawę, organizacja 

zajęć artystycznych), 

•współtworzenie wraz z mieszkańcami miejsc przyjaznych 

integracji, 

 

 

Zadanie 2 
c.d. 



 
•inicjowanie i wspieranie aktywności na rzecz przestrzeni 

wspólnych,  

•inicjowanie i organizowanie spotkań z mieszkańcami, 

mające na celu realizację działań kulturalnych, 

edukacyjnych i aktywizacyjnych, integrujących 

społeczność dla tzw. dobra wspólnego, 

•prowadzenie z mieszkańcami działań przy wykorzystaniu 

technik i narzędzi  partycypacyjnych jak np.: „Planning for 

real”, spacery badawcze, badania, wywiady, itp. 

mających na celu zdiagnozowanie potrzeb lokalnych,  

•przygotowanie z mieszkańcami  projektów w konkursie na 

realizację inicjatyw obywatelskich 

 

 

Zadanie 2 
c.d. 



 
 

Koszty kwalifikowane w ramach działań animacyjno-partycypacyjnych 

(przykłady) o wartości co najmniej 262 500 zł:   
materiały biurowe, plastyczne 

pomoce dydaktyczne, 

koszty transportu na wizyty studyjne, wycieczki, 

bilety wstępu do obiektów sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, 

koszty zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych,  

koszty zajęć/festynów/pikników integrujących społeczność, 

koszty wynajęcia sprzętu (m.in. wiat, nagłośnienia, sprzętu multimedialnego) na 

wydarzenia wspierające aktywność mieszkańców na obszarów rewitalizacji, 

koszt zaangażowania artystów w działania animacyjne (organizacja koncertu, 

wernisażu, warsztatów artystycznych), 

artykuły spożywcze 

Koszty niekwalifikowalne w ramach działań animacyjno-partycypacyjnych: 

wydatki inwestycyjne tzn. środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł 

 

Zadanie 2 
c.d. 

Rodzaje 
kosztów 



 
 

Przeprowadzenie konkursów na realizację inicjatyw obywatelskich mieszkańców 

obszarów rewitalizacji w co najmniej czterech edycjach. Konkursy będą dedykowane 

obszarom rewitalizacji z uwzględnieniem specyfiki każdego z obszaru oraz potrzeb 

 i oczekiwań mieszkańców obszarów rewitalizacji.  
Wykonawca zadania wesprze finansowo mikroprojekty w kwocie co najmniej 300 000 zł w ramach przyznanej dotacji na 
realizację tego programu. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby środki na mikroprojekty zapewniły realizację inicjatyw 
obywatelskich w ramach konkursu w sposób umożliwiający równy do nich dostęp mieszkańcom z wszystkich 5 obszarów 
rewitalizacji, w tym nie mniej niż po 20 inicjatyw na każdy z obszarów; 
Koszty realizacji jednej inicjatywy obywatelskiej będą wynosić nie mniej niż 1500 zł i nie więcej niż 5000 zł; 
W konkursie wspierane będą mikroprojekty realizowane z udziałem wolonatriuszy, z wykorzystaniem lokalnych zasobów i 
w sposób integrujący społeczność (różnorodnych partnerów instytucjonalnych i mieszkańców). Dotowane mikroprojekty 
mają się przyczyniać do pobudzania aktywności społecznej, rozwiązywania problemów, poprawy jakości życia i 
podejmowania działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności potrzeby; 
Wykonawca zadania zapewnia finansowanie zgłoszonych i wybranych inicjatyw obywatelskich bez możliwości 
przekazywania środków osobom trzecim. 
Za rozliczenie środków przeznaczonych na realizację mikroprojektów odpowiada Wykonawca zadania publicznego.  

 

  

 

 

Zadanie 3 



 

 
31 października 2018 r. – termin zakończenia finansowania działań w ramach 

projektu (w tym finansowania mikrograntów) 

 

21 listopada 2018 r. – termin złożenia sprawozdania z realizacji zadania 

publicznego 

 

 

 

TERMINY 



 

Koszty niekwalifikowalne: 
Wydatki inwestycyjne tj. środki 

trwałe o wartości powyżej 3500 zł  

o użytkowaniu powyżej 12 miesięcy 

Finansowanie działalności 

politycznej i religijnej 

Finansowanie działań 

nawołujących do nienawiści  

i dyskryminacji a także: 
 
- wydatki poniesione po lub przed terminem realizacji projektu, 
- podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), 
- zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej 
 

 

 

 

KOSZTY 
NIEKWALIFIKOWALNE 
w ramach Programu 

animacyjno-
partycypacyjnego 



 

Koszty niekwalifikowalne: 
- amortyzacja, 

- leasing, 

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, 

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie 

zobowiązań, 

- koszty kar i grzywien, 

- koszty procesów sądowych, 

- podatki i opłaty z wyłączeniem podatku 

dochodowego od osób fizycznych, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na 

Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za 

zaświadczenie o niekaralności, opłaty za zajęcie pasa 

drogowego oraz kosztów związanych z uzyskaniem 

informacji publicznej, 

- koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i 

sposób podróży służbowych 

- koszty działalności gospodarczej realizatora zadania (operatora), 

- nagrody pieniężne dla uczestników projektu 

 

 

KOSZTY 
NIEKWALIFIKOWALNE 
w ramach Programu 

animacyjno-
partycypacyjnego 

c.d. 



 

 

 

Wykonawca zapewnia, iż zaangażowani animatorzy społeczni będą posiadać 

co najmniej: 

a) wykształcenie wyższe humanistyczne na kierunku np. pedagogika, 

psychologia, socjologia, itp. lub średnie i co najmniej 3-letnie 

udokumentowane doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnych 

(np. animacja, doradztwo, poradnictwo, organizacja warsztatów/spotkań 

dla mieszkańców, itp.) oraz 

b) kompetencje animatora społecznego potwierdzone stosownymi 

dokumentami (np. umowy o pracę/zlecenia, zaświadczenia, certyfikaty, 

dyplomy, itp.) oraz co najmniej 2 różne rekomendacje/referencje w 

zakresie pracy społecznej, animacyjnej lub wolontarystycznej;  

 

 

Zasoby 
kadrowe 



Ogólne warunki udziału w konkursie: 

1) prowadzą działalność statutową w zakresie określonym ramami konkursu, 

2) nie toczy się wobec nich postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze lub też inne 

postępowanie związane z ustaniem ich istnienia, zagrożeniem lub zaistnieniem niewypłacalności, 

3) nie toczy się wobec nich postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do 

zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia 

niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego 

wywiązania się z zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i z podpisanej umowy dotacji, 

4) nie posiadają wymagalnych zobowiązań finansowych na rzecz Miasta Rybnika i jego jednostek 

organizacyjnych oraz nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych i 

składek na ubezpieczenia społeczne, 

5) oferent zrealizował w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej jeden 

program/projekt polegający na animacji lokalnej społeczności, 

6) obroty oferenta w każdym roku w ostatnich dwóch latach wynoszą 

co najmniej 20% wnioskowanej dotacji, 

7) w przypadku oferty wspólnej wymagania wskazane w pkt. II 2. 6)-

8) uważa się za spełnione jeżeli przynajmniej jeden z oferentów 

spełnia te kryteria lub jeżeli suma obrotów oferentów wspólnej 

osiąga powyższy wskaźnik 



Ogólne warunki udziału w konkursie: 

8) oferent zapewnia, iż zaangażowani animatorzy społeczni 

będą posiadać co najmniej: 
 wykształcenie wyższe humanistyczne na kierunku np. 

pedagogika, psychologia, socjologia, itp. lub średnie i co 

najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy 

na rzecz społeczności lokalnych (np. animacja, doradztwo, 

poradnictwo, organizacja warsztatów/spotkań dla 

mieszkańców, itp.) oraz 

 kompetencje animatora społecznego potwierdzone 

stosownymi dokumentami (np. umowy o pracę/zlecenia, 

zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, itp.) oraz co najmniej 2 

różne rekomendacje/referencje w zakresie pracy 

społecznej, animacyjnej lub wolontarystycznej. 
 



Propozycje zapisów w regulaminie konkursu  

(dodatkowo punktowane): 

•oferent posiada doświadczenie w realizacji działań na rzecz wsparcia 

społeczności lokalnej zamieszkującej na obszarach zdiagnozowanych 

w dokumentach gminy jako obszar charakteryzujący się kumulacją 

problemów społecznych, 

 

•oferent realizował co najmniej jeden projekt regrantingowy i/lub 

stypendialny, 

 

•oferent składa ofertę w partnerstwie, dzięki któremu kluczowe role  

w projekcie (przygotowanie programu animacyjno-

partycypacyjnego, animatorzy społeczni/ streetworking, finansowanie 

inicjatyw społecznych, zarządzanie) zostają przydzielone 

poszczególnym partnerom, 

 

•oferent zrealizował co najmniej jeden projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej. 

 



 

 

I - Kryteria dla celów wyłonienia Oferenta do realizacji 

programu animacyjno-partycypacyjnego w ramach 

projektu pn. "Rewitalizacja miasta - nowa energia 

rybnickiej tradycji" 
  

1. Czy Projektodawca spełnienia warunki kadrowe (zapewnienia 

wykwalifikowaną kadrę, w tym: animatorów społecznych), 

 

2. Czy oferta zawiera opis metodologii pracy ze społecznością, opis 

metodologii angażowania społeczności lokalnej w działania animacyjne,  

w tym: metod pokonywania barier komunikacyjnych, społecznych, 

ekonomicznych? 

 

3. Czy oferta zawiera opis metodologii analizy interesariuszy i wyłaniania 

naturalnych liderów lokalnych oraz nawiązania współpracy z podmiotami 

publicznymi, przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi, mogącymi 

przyczynić się do sprawniejszej i bardziej efektywnej realizacji zadań? 

 

 

OCENA 
PROJEKTÓW 



 

 

4. Czy Projektodawca zawarł w ofercie opis metodologii realizacji programu 

animacyjno-partycypacyjnego, spójnego w szczególności z diagnozą, celami 

określonymi w projekcie LOKALNYM  PROGRAMIE  REWITALIZACJI  MIASTA 

RYBNIKA  DO 2020 ROKU  na obszarze którego będzie wdrażane zadanie? 

 

5. Czy Projektodawca w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował program/projekt 

polegający na animacji społeczności lokalnych? 

  

 6. Czy projektodawca zaplanował wdrożenie programu animacyjno-

partycypacyjnego, w oparciu o 3 główne jego filary: 
•Wypracowanie programu dla 5 obszarów/dzielnic miasta Rybnika objętych wsparciem  

– opracowanie dokumentu, 

•Zaangażowanie co najmniej 5 Animatorów  społecznych, po jednym dla każdego z 

obszarów rewitalizacji, objętych wsparciem w ramach  programu, 

•Realizację konkursu na inicjatywy obywatelskie mieszkańców 5 obszarów rewitalizacji, 

objętych wsparciem 

 

 

 

 

OCENA 
PROJEKTÓW 



 

  

7. Czy Projektodawca posiada wystarczający do realizacji programu 

animacyjno-partycypacyjnego potencjał osobowy, organizacyjny i 

finansowy? 

Opis zasobów i potencjału Wnioskodawcy (oraz Partnerów) przyczyniające się 

do  wzmocnienia aktywności społecznej i integracji społeczności lokalnych 

zamieszkujących obszary zdegradowane, powinien zawierać co najmniej 

informacje w zakresie: 

-  wymaganego poziom kwalifikacji i doświadczenia kluczowych osób 

zaangażowanych do realizacji programu,  w tym Animatorów społecznych 

(pracownicy, członkowie organizacji, wolontariusze, eksperci/specjaliści 

zewnętrzni, itp.); 

- zasoby rzeczowe i lokalowe, które są adekwatne/niezbędne do realizacji 

programu; 

- roczne obroty za dwa poprzednie zakończone lata obrotowe; 

 

 

 

OCENA 
PROJEKTÓW 



 

  

8. Czy w programie, w ramach konkursu na realizację inicjatyw obywatelskich 

realizowane są co najmniej następujące zadania: 

1) nabór uczestników, 

2) finansowanie zgłoszonych inicjatyw społecznych, 

3) wsparcie realizatorów inicjatyw obywatelskich (na każdym etapie 

wdrażania mikroprojektów), 

4) upowszechnienie rezultatów 

 

 

OCENA 
PROJEKTÓW 



 

  

DODATKOWO PUNKTOWANE 
 

9. Czy Projektodawca lub Partner posiada doświadczenie we współpracy na 

rzecz wsparcia społeczności lokalnych mieszkających na obszarach 

zdiagnozowanych w dokumentach gminy, na których występuje kumulacja 

problemów społecznych? 

 

10. Czy program będzie realizowany w partnerstwie? 

W ramach kryterium będzie weryfikowane, czy zawarte zostało formalne 

partnerstwo w celu realizacji zadań projektu i tym samym – podział 

kluczowych ról. 

 

11. Czy oferent posiada doświadczenie w regrantingu/programach 

stypendialnych, projektach unijnych? 
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Dziękuję za uwagę 

Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika – Koordynator projektu  

Marcin Stach – Doradca Prezydenta ds. Rewitalizacji 

Paulina Dróżdzel – Pracownik ds. realizacji projektu 

 

Kontakt: tel. (032) 43 92 334, e-mail: gospodarka@um.rybnik.pl  

mailto:gospodarka@um.rybnik.pl

