Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)
Prezydent Miasta Torunia
ogłasza:
I.

otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań
z realizacją zadań gminy w 2017 roku w zakresach:

publicznych

związanych

1. Konkurs nr 1:
1.1. wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji
narodowej
2. Konkurs nr 2:
2.1. profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym
2.2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
2.3. działania na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co
najmniej troje dzieci.
3. Konkurs nr 3:
3.1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
4. Konkurs nr 4:
4.1. wspieranie edukacji i wychowania
5. Konkurs nr 5
5.1. działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
6. Konkurs nr 6:
6.1. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
7. Konkurs nr 7:
7.1. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej
8. Konkurs nr 8:
8.1. wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru
toruńskiego centrum miasta
8.2. Toruński Festiwal Ławek
9. Konkurs nr 9:
9.1. działań na rzecz osób w wieku 65+
10. Konkurs nr 10:
10.1. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
10.2. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

11. Konkurs nr 11:
11.1. promocja marki Toruń w kraju i za granicą
II.

otwarte
konkursy
ofert
na
wykonanie
zadań
publicznych
związanych z realizacją zadań gminy w latach 2017-2019 w zakresie:

12. Konkurs nr 12:
12.1. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
13. Konkurs nr 13:
13.1. dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne
Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy unii europejskiej i innych źródeł
zagranicznych oraz z funduszy krajowych
14. Konkurs nr 14:
14.1. bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia
Pełne teksty poszczególnych ogłoszeń konkursowych, zawierające w szczególności:
• rodzaj i formy realizacji zadań
• wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2017 oraz w
przypadku konkursu wieloletniego w latach 2017 - 2019 i w roku poprzednim
• zasady przyznawania dotacji / zlecenia wykonania zadania
• termin i warunki realizacji zadań
• termin i warunki składania ofert
• termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
• informację o obowiązkach informacyjnych
• sposób publikowania informacji o wynikach otwartych konkursów ofert
• wzór karty oceny oferty
są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale Ogłoszenia PMT oraz
w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl,
a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia.
Patrz na końcu ogłoszenia, w sekcji „Materiały do pobrania”.
W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1817) prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
Druki ofert oraz wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, jak również
szczegółowe informacje o konkursie oraz pełne teksty ogłoszeń konkursowych można pobrać
z w/w stron internetowych (patrz niżej, w sekcji „Do pobrania”) lub otrzymać w
następujących jednostkach Urzędu Miasta Torunia:
1. w Wydziale Kultury, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, tel. 56 611 87 67, 611 88 48 (konkurs
nr 1),
2. w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Fałata 39, tel. 56 611 84 54 (konkurs nr 2:
zadanie nr 1, 2, i 3, konkurs nr 9);
3. w Wydziale Sportu i Turystyki, ul. Fałata 39, tel. 56 611 83 60 (konkurs nr 3),

4. w Wydziale Edukacji, ul. Fałata 39, tel. 56 611 88 20 (konkurs nr 4),
5. w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego, ul. Grudziądzka 126 B, tel. 56 611
85 51 (konkurs nr 5 i 13),
6. w Wydziale Środowiska i Zieleni, ul. Wały. gen. Sikorskiego 12, tel. 56 611 86 93,
(konkurs nr 6 i 12),
7. w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, tel. 56 611 83 10 (konkurs nr 7),
8. w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611 87 36
(konkurs nr 8),
9. w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, tel.
56 611 87 47 (konkurs nr 9),
10. w Centrum Wsparcia Biznesu, ul. Mikołaja Kopernika 4, tel. 56 621 56 20 (konkurs nr
10);
11. w Wydziale Promocji, ul. Wały gen Sikorskiego 8, tel. 56 611 87 47 (konkurs nr 11).
12. w Wydziale Ochrony Ludności, ul. Legionów 70/76, tel. 56 611 93 00 (konkurs nr 14).
oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia:
• ul. Dziewulskiego 38,
• ul. Grudziądzka 126 b,
• ul. Poznańska 52 (DOM MUZ),
• ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
• ul. Broniewskiego 90.
Terminy i miejsca składania ofert
Ofertę na realizację zadania należy złożyć w wersji papierowej w następujących miejscach
i terminach:
•

Oferty dotyczące konkursu nr 1 – w Wydziale Kultury
• do dnia 30 grudnia 2016 r. – jeśli dotyczą projektów całorocznych oraz zadań,
które będą realizowane w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.;
• do dnia 8 maja 2017 r. – jeśli dotyczą zadań, które będą realizowane w terminie
od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

•

Oferty dotyczące konkursu nr 2 – w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
• do dnia 30 grudnia 2016 r.

•

Oferty dotyczące konkursu nr 3 – w Wydziale Sportu i Turystyki
• do dnia 30 grudnia 2016 r.

•

Oferty dotyczące konkursu nr 4 – w Wydziale Edukacji
• do dnia 30 grudnia 2016 r.

•

Oferty dotyczące konkursu nr 5 – w Wydziale Rozwoju i Programowania
Europejskiego
• do dnia 30 grudnia 2016 r.

•

Oferty dotyczące konkursu nr 6 – w Wydziale Środowiska i Zieleni
• do dnia 30 grudnia 2016 r.

•

Oferty dotyczące konkursu nr 7 – w Wydziale Gospodarki Komunalnej
• do dnia 30 grudnia 2016 r.

•

Oferty dotyczące konkursu nr 8 – w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta
• do dnia 30 grudnia 2016 r.

•

Oferty dotyczące konkursu nr 9 – w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji
• do dnia 30 grudnia 2016 r.

•

Oferty dotyczące konkursu nr 10 – w Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
• do dnia 30 grudnia 2016 r.

•

Oferty dotyczące konkursu nr 11 – w Wydziale Promocji
• do dnia 30 grudnia 2016 r.

•

Oferty dotyczące konkursu nr 12 – w Wydziale Środowiska i Zieleni
• do dnia 30 grudnia 2016 r.

•

Oferty dotyczące konkursu nr 13 – w Wydziale Rozwoju i Programowania
Europejskiego
• do dnia 31 marca 2017 r.,
• do dnia 31 maja 2017 r.,
• do dnia 31 lipca 2017 r.,
• do dnia 29 września 2017 r.,
lub do wyczerpania środków finansowych.

Oferty dotyczące konkursu nr 14 – w Wydziale Ochrony Ludności
• do dnia 30 grudnia 2016 r.

UWAGA!
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Torunia.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu:
• 45 dni od upływu terminu na składania ofert – w przypadku konkursów nr 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11 i 14;
• 60 dni od upływu terminu na składania ofert – w przypadku konkursów nr 1, 2, 3, 6,
12 i 13.
***
MATERIAŁY DO POBRANIA
Ogłoszenia konkursowe dla poszczególnych zadań:
• Konkurs nr 1 (ogłoszenie Wydziału Kultury)
• Konkurs nr 2 (ogłoszenie Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej)
• Konkurs nr 3 (ogłoszenie Wydziału Sportu i Turystyki)
• Konkurs nr 4 (ogłoszenie Wydziału Edukacji)
• Konkurs nr 5 (ogłoszenie Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego)
• Konkurs nr 6 (ogłoszenie Wydziału Środowiska i Zieleni)
• Konkurs nr 7 (ogłoszenie Wydziału Gospodarki Komunalnej)
• Konkurs nr 8 (ogłoszenie Biura Toruńskiego Centrum Miasta)
• Konkurs nr 9 (ogłoszenie Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji)
• Konkurs nr 10 (ogłoszenie Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu)

•
•
•
•

Konkurs nr 11 (ogłoszenie Wydziału Promocji)
Konkurs nr 12 (ogłoszenie Wydziału Środowiska i Zieleni)
Konkurs nr 13 (ogłoszenie Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego)
Konkurs nr 14 (ogłoszenie Wydziału Ochrony Ludności)

Dokumenty niezbędne do udziału w konkursach (dla wszystkich konkursów):
• Formularz oferty
• Instrukcja wypełniania oferty
• Załącznik nr 3 do oferty (wykaz działań promocyjnych)
• Wzór umowy
• Załącznik nr 6 do umowy (wykaz działań promocyjnych)
• Wzór sprawozdania
• Instrukcja wypełniania sprawozdania
/-/

