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PREZYDENT MIASTA OPOLA  

ogłasza otwarty konkurs ofert  

 
na wsparcie lub powierzenie w 2021 roku realizacji zadań publicznych  

z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

 

skierowany do: 
 

organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

 

I. Podstawy prawne konkursu 

 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”. 

2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia  

24 października 2018 r. 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), zwane dalej: „Rozporządzeniem w sprawie wzorów”. 

3. Regulamin dotacji na realizację zadań w obszarze pożytku publicznego wprowadzony 

zarządzeniem nr OR.I-0050.79.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 marca 2021 r. w 

sprawie przyjęcia Regulaminu dotacji na realizację zadań w obszarze pożytku 

publicznego, zwany dalej: „Regulaminem dotacji”. 

4. Program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami na rok 2021 przyjęty uchwałą nr XXXII/671/20 Rady Miasta 

Opola z dnia 26 listopada  2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021, zwany 

dalej: „Programem współpracy”.   
 

II. Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich 

realizację 

 

1. Miejsce składania oferty: Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora 

oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres 

ngo@um.opole.pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu 

Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 

do 1530 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole. 

2. Priorytet XVI: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

 

Cel 1: Wspieranie działań zmierzających do recyklingu i odzysku odpadów  

Działania realizowane w ramach zadania publicznego: 

Załącznik  

do Zarządzenia Nr OR.I-0050.177.2021 

Prezydenta Miasta Opola 

z dnia 30 kwietnia 2021 r.  

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/9742/18386
https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/9742/18386
mailto:ngo@um.opole.pl
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1) Organizowanie społecznych akcji zbiórek odpadów (surowców wtórnych)  

np. w ramach porządkowania miasta - zbieranie makulatury, puszek, butelek PET, 

bioodpadów - połączone z edukacją ekologiczną, 

2) Popularyzowanie zagadnień dotyczących właściwego postępowania z odpadami  

przez mieszkańców poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, 

3) Podejmowanie działań interwencyjnych zmierzających do ograniczenia powstawania 

„dzikich wysypisk” we współpracy ze Strażą Miejską w Opolu, np. poprzez tworzenie 

społecznych patroli, 

4) Przygotowywanie baz danych (ewidencji) i tworzenie aplikacji komputerowych 

(programów typu „freeware” i „open source”) służących do badania poziomu odzysku 

celem podejmowania działań zmierzających do ograniczania ilości odpadów, zwłaszcza  

w zakresie progów odzysku odpadów, wynikających z przepisów Unii Europejskiej, 

5) Realizacja prac badawczych związanych z morfologią odpadów komunalnych 

wytwarzanych na terenie Miasta. 

 

Rodzaj beneficjentów zadania publicznego: Mieszkańcy Opola.  

 

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Celu 1 wynosi 

10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), przy czym maksymalna kwota dotacji 

wynosi 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 

 

Koszty, które nie podlegają finansowaniu z dotacji (koszty niekwalifikowane): 

a) amortyzacja, 

b) leasing, 

c) ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania, 

d) rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań,  

e) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, 

f) koszty wszelkich kar i grzywien,  

g) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących 

się realizacją zadania,  

h) działalność gospodarcza podmiotu, 

i) działalność polityczna i religijna,  

j) zakup środków trwałych, 

k) remonty i inwestycje, 

l) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej. 

 

Procentowy udział kosztów administracyjnych we wnioskowanej dotacji na realizację 

zadania publicznego - 0%. 

 

Oczekiwane zmiany społeczne: 

a) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Opola, 

b) upowszechnianie wiedzy i postaw proekologicznych, 

c) zwiększenie pozyskania surowców wtórnych na rzeczy ograniczenia odpadów 

niesegregowanych, 
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d) uwrażliwienie społeczeństwa na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska 

odpadami, nielegalnym wywozem śmieci i koniecznością właściwego reagowania na 

czyny karalne, 

e) wsparcie rozwoju naukowego.  

 

Wymagane rezultaty, w tym produkty lub usługi oraz rekomendowany sposób 

monitorowania rezultatów (rodzaj wskaźników) wraz z rekomendowanym źródłem 

informacji o osiągnięciu podanych wskaźników: 

a) Rezultat: zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez organizowanie akcji 

społecznych dla działania 1) 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba przeprowadzonych akcji społecznych (min. 1), 

liczba osób biorących udział w akcjach (min. 2) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania, 

dokumentacja dot. akcji społecznych (np. umowy zlecenia, faktury, informatory, ulotki, 

screeny z ogłoszeń w mediach, w tym na portalach społecznościowych itp.), lista osób 

biorących udział w akcjach, dokumentacja fotograficzna 

 

b) Rezultaty: zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez przeprowadzenie warsztatów, 

seminariów lub szkoleń dla działania 1) i 2) 

Sposób monitorowania rezultatów (rodzaj wskaźników): liczba przeprowadzonych 

warsztatów, seminariów lub szkoleń (min. 1), w tym liczba godzin (min. 5) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania, 

dokumentacja dot. warsztatów, seminariów lub szkoleń (np. umowy zlecenia, faktury, 

informatory, ulotki, screeny z ogłoszeń w mediach, w tym na portalach 

społecznościowych itp.), listy obecności, dokumentacja fotograficzna 

 

c) Rezultaty: wzrost liczby podejmowanych interwencyjnych działań społecznych dla 

działania 3), 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba podjętych interwencyjnych działań 

społecznych (min. 1), liczba osób biorących udział w działaniach (min. 2) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania, 

dokumentacja fotograficzna, lista osób uczestniczących w działaniach 

 

d) Rezultaty: rozwój informatyczny o charakterze proekologicznym poprzez wprowadzenie 

baz danych lub aplikacji komputerowych służących monitorowaniu odzysku odpadów 

wtórnych dla działania 4) 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba baz danych lub aplikacji komputerowych  

(min. 1) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania (w tym 

analiza danych), dostęp do stworzonych w ramach realizacji zadań baz danych 

(ewidencji) i/lub aplikacji komputerowych 

 

e) Rezultaty: rozwój naukowy poprzez prowadzenie prac badawczych o tematyce związanej 

z ochroną środowiska (morfologia odpadów komunalnych) dla działania 5) 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba przeprowadzonych prac badawczych (min. 1) 
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Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania, 

opracowanie dot. przeprowadzonych badań: materiał i metody, wyniki, analiza i 

dyskusja. 

 

Cel 2: Propagowanie stylu życia zgodnego z zasadami ekorozwoju. 

Działania realizowane w ramach zadania publicznego: 

1) Popularyzowanie zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody poprzez 

prowadzenie szkoleń, konferencji i seminariów, w tym ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień dotyczących ochrony powietrza i niskiej emisji, 

2) Opracowywanie i wydawanie materiałów wydawniczych, popularyzujących wiedzę 

ekologiczną, ochronę przyrody oraz ochronę powietrza, 

3) Organizowanie konkursów, wystaw, olimpiad, festiwali upowszechniających wiedzę  

i postawy ekologiczne oraz estetykę miasta zgodnie z zasadami ekorozwoju,  

z uwzględnieniem roli zieleni w mieście i jej wpływ na stan powietrza, 

4) Projektowanie i wykonanie ścieżek i szlaków przyrodniczych na terenie Miasta  

w ramach istniejących opracowań, 

5) Organizowanie wyjazdów, zajęć terenowych i obozów promujących ekologiczny styl 

życia. Realizacja programów nieformalnej i formalnej edukacji ekologicznej. 

 

Rodzaj beneficjentów zadania publicznego: Mieszkańcy Opola.  

 

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Celu 2 wynosi 

10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), przy czym maksymalna kwota dotacji 

wynosi 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 

 

Koszty, które nie podlegają finansowaniu z dotacji (koszty niekwalifikowane): 

a) amortyzacja, 

b) leasing, 

c) ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania, 

d) rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań,  

e) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, 

f) koszty wszelkich kar i grzywien,  

g) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących 

się realizacją zadania,  

h) działalność gospodarcza podmiotu, 

i) działalność polityczna i religijna,  

j) zakup środków trwałych, 

k) remonty i inwestycje, 

l) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej. 

 

Procentowy udział kosztów administracyjnych we wnioskowanej dotacji na realizację 

zadania publicznego - 0%. 

 

Oczekiwane zmiany społeczne: 

a) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Opola, 
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b) upowszechnianie wiedzy i postaw proekologicznych, 

c) integracja mieszkańców połączona z edukacją ekologiczną. 

 

Wymagane rezultaty, w tym produkty lub usługi oraz rekomendowany sposób 

monitorowania rezultatów (rodzaj wskaźników) wraz z rekomendowanym źródłem 

informacji o osiągnięciu podanych wskaźników: 

a) Rezultaty: zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez przeprowadzenie konferencji, 

seminariów lub szkoleń dla działania 1), 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba przeprowadzonych konferencji, seminariów  

lub szkoleń (min. 1), w tym liczba godzin (min. 5) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdania z realizacji zadania, 

dokumentacja dot. organizacji szkoleń, konferencji, seminariów (np. umowy zlecenia, 

faktury, screeny z ogłoszeń w mediach, w tym na portalach społecznościowych itp.), listy 

obecności, dokumentacja fotograficzna 

 

b) Rezultaty: popularyzacja wiedzy i postaw proekologicznych poprzez wydanie materiałów 

szkoleniowych lub wydawniczych związanych z ochroną środowiska i przyrody  

dla działania 1) i 2), 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba wydanych materiałów szkoleniowych  

lub wydawniczych (min. 1) (w tym nakład – liczba sztuk, min. 100)  

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdania z realizacji zadania, 

dokumentacja dot. wydania i popularyzacji materiałów szkoleniowych lub wydawniczych 

(np. umowy zlecenia, faktury, screeny z ogłoszeń w mediach, w tym na portalach 

społecznościowych itp.), listy dystrybucyjne, dokumentacja fotograficzna 

 

c) Rezultaty: popularyzacja wiedzy i postaw proekologicznych poprzez organizowanie  

i przeprowadzenie konkursów, wystaw, olimpiad lub festiwali dla działania 3), 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba przeprowadzonych konkursów, wystaw, 

olimpiad, festiwali (min. 1), liczba osób uczestniczących (min. 10) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania, 

dokumentacja dot. organizacji i przeprowadzenia konkursów, wystaw, olimpiad  

lub festiwali (np. umowy zlecenia, faktury, screeny z ogłoszeń w mediach, w tym na 

portalach społecznościowych itp.), listy obecności, dokumentacja fotograficzna 

 

d) Rezultaty: zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez zaprojektowanie i wykonanie 

ścieżek lub szlaków przyrodniczych na terenie Miasta dla działania 4), 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba wykonanych ścieżek lub szlaków (min. 1) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania, 

dokumentacja dot. projektowania i wykonania ścieżek lub szlaków przyrodniczych  

na terenie Miasta (np. umowy zlecenia, faktury, projekt itp.), dokumentacja fotograficzna 

 

e) Rezultaty: zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez zorganizowanie wyjazdów, 

zajęć terenowych lub obozów związanych z edukacją ekologiczną dla działania 5), 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba wyjazdów, zajęć terenowych lub obozów  

(min. 1), liczba uczestników (min. 10 osób na każdym z wyjazdów, zajęć lub obozów) 
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Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania, 

dokumentacja dot. wyjazdów, zajęć lub obozów (np. umowy zlecenia, faktury, screeny  

z ogłoszeń w mediach, w tym na portalach społecznościowych itp.), listy obecności, 

dokumentacja fotograficzna. 

 

Cel 3. Kształtowanie zasad realizacji zrównoważonego rozwoju w codziennej praktyce 

i przyzwyczajeniach społecznych. 

Działania realizowane w ramach zadania publicznego: 

a) Organizowanie programów i akcji związanych z ochroną środowiska i przyrody. 

Organizacja działań o charakterze lokalnym, propagujących racjonalne wykorzystanie  

i ochronę zasobów przyrodniczych, 

b) Przeciwdziałanie niszczeniu zieleni, tworzenie nowych terenów zieleni  

oraz obejmowanie ochroną obszarów przyrodniczo cennych, wskazywanie nowych 

pomników przyrody, inwentaryzacje zieleni wysokiej, 

c) Realizacja prac badawczych i projektowych związanych z ochroną warunków życia 

człowieka,  ochroną środowiska i przyrody, 

d) Udział w działaniach na rzecz zrównoważonego transportu i ograniczenia niskiej emisji. 

 

Rodzaj beneficjentów zadania publicznego: Mieszkańcy Opola.  

 

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Celu 3 wynosi 

10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), przy czym maksymalna kwota dotacji 

wynosi 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 

 

Koszty, które nie podlegają finansowaniu z dotacji (koszty niekwalifikowane): 

a) amortyzacja, 

b) leasing, 

c) ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania, 

d) rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań,  

e) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, 

f) koszty wszelkich kar i grzywien,  

g) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących 

się realizacją zadania,  

h) działalność gospodarcza podmiotu, 

i) działalność polityczna i religijna,  

j) zakup środków trwałych, 

k) remonty i inwestycje, 

l) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej. 

 

Procentowy udział kosztów administracyjnych we wnioskowanej dotacji na realizację 

zadania publicznego - 0%. 

 

Oczekiwane zmiany społeczne: 

a) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Opola, 

b) upowszechnianie wiedzy i postaw proekologicznych, 
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c) wsparcie rozwoju naukowego. 

 

Wymagane rezultaty, w tym produkty lub usługi oraz rekomendowany sposób 

monitorowania rezultatów (rodzaj wskaźników) wraz z rekomendowanym źródłem 

informacji o osiągnięciu podanych wskaźników: 

a) Rezultaty: zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez organizowanie działań  

o charakterze lokalnym, programów lub akcji społecznych związanych z ochroną 

środowiska i przyrody dla działania 1), 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba działań, programów lub akcji (min. 1) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania, 

dokumentacja dot. działań, programów lub akcji (np. umowy zlecenia, faktury, screeny  

z ogłoszeń w mediach, w tym na portalach społecznościowych itp.), listy obecności, 

dokumentacja fotograficzna. 

 

b) Rezultaty: stworzenie nowych terenów zieleni, objęcie ochroną obszary cenne 

przyrodniczo lub ochroną pomnikową drzew na terenie Miasta Opola dla działania 2), 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba stworzonych terenów zieleni, obszarów  

lub drzew objętych ochroną (min. 1) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zdania, 

opracowanie dot. nowych terenów, obszarów lub drzew objętych ochroną, dokumentacja 

fotograficzna 

 

c) Rezultaty: zwiększenie wiedzy o zieleni wysokiej poprzez przeprowadzenie 

inwentaryzacji zieleni wysokiej oraz stworzenie opracowania dla działania 2), 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba przeprowadzonych inwentaryzacji (min. 1), 

liczba drzew ujętych w inwentaryzacji (min. 30) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania, 

opracowanie w formie pisemnej oraz elektronicznej inwentaryzacji zawierającej część 

opisową wraz z opracowaną mapą inwentaryzacyjną 

 

d) Rezultaty: rozwój naukowy poprzez prowadzenie prac badawczych lub projektowych  

dla działania 3), 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba przeprowadzonych prac badawczych  

lub projektowych (min. 1) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania, 

opracowanie dot. przeprowadzonych prac badawczych: materiał i metody, wyniki, analiza 

i dyskusja lub projektowych: część opisowa i projektowa 

 

e) Rezultaty: zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez organizowanie akcji  

lub wydarzeń edukacyjnych związanych z działaniami na rzecz zrównoważonego 

transportu i ograniczenia niskiej emisji, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, 

dotyczącymi organizacji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu  

i Europejskiego Dnia Bez Samochodu (min. 1) dla działania 4), 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba przeprowadzonych akcji lub wydarzeń (min. 1) 
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Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania, 

dokumentacja dot. organizacji akcji i wydarzeń (np. umowy zlecenia, faktury, 

informatory, ulotki, screeny z ogłoszeń w mediach, w tym na portalach 

społecznościowych itp.), dokumentacja fotograficzna. 

 

Cel 4: Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz ochrona gatunkowa zwierząt i roślin. 

Działania realizowane w ramach zadania publicznego: 

a) Działania związane z ochroną zwierząt (w tym opieka, leczenie, ograniczanie populacji, 

edukacja mieszkańców), 

b) Popularyzowanie zagadnień dotyczących ochrony roślin i zwierząt, poprzez prowadzenie 

szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, 

c) Organizowanie działań mających na celu ochronę zwierząt bezdomnych i niewłaściwie 

traktowanych oraz zwierząt wolno żyjących, 

d) Organizacja akcji przeciwdziałających negatywnemu oddziaływaniu zwierząt  

na środowisko Miasta oraz akcji propagujących koegzystencję zwierząt i mieszkańców 

Miasta. 

 

Rodzaj beneficjentów zadania publicznego: Mieszkańcy Opola.  

 

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Celu 4 wynosi 

70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym maksymalna kwota 

dotacji wynosi 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 

 

Koszty, które nie podlegają finansowaniu z dotacji (koszty niekwalifikowane): 

a) amortyzacja, 

b) leasing, 

c) ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania, 

d) rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań,  

e) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, 

f) koszty wszelkich kar i grzywien,  

g) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących 

się realizacją zadania,  

h) działalność gospodarcza podmiotu, 

i) działalność polityczna i religijna,  

j) zakup środków trwałych, 

k) remonty i inwestycje, 

l) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej. 

 

Procentowy udział kosztów administracyjnych we wnioskowanej dotacji na realizację 

zadania publicznego - 0%. 

 

Oczekiwane zmiany społeczne: 

a) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Opola, 

b) uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę ochrony roślin i zwierząt, w tym zwierząt 

bezdomnych i wolno żyjących, 
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c) zwiększenie poziomu wiedzy dot. konieczności zgodnej koegzystencji mieszkańców  

ze zwierzętami żyjącymi w mieście, 

d) zwiększenie działań zmierzających do przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz złej 

opieki lub znęcania się nad zwierzętami,  

e) uwrażliwienie społeczeństwa na konieczność właściwego reagowania na czyny karalne  

(tj. zła opieka, znęcanie się nad zwierzętami). 

 

Wymagane rezultaty, w tym produkty lub usługi oraz rekomendowany sposób 

monitorowania rezultatów (rodzaj wskaźników) wraz z rekomendowanym źródłem 

informacji o osiągnięciu podanych wskaźników: 

a) Rezultaty: wzrost liczby działań związanych z ochroną zwierząt bezdomnych i wolno 

żyjących poprzez przeprowadzenie leczenia, sterylizacji, kastracji, dokarmiania itp.  

dla działania 1),  

Sposób monitorowania rezultatów: liczba podjętych działań (min. 5) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania, 

dokumentacja potwierdzająca opiekę, leczenie zwierząt, wykonywane zabiegi (np. karty 

leczenia), potwierdzenia zakupu karmy i/lub innych zakupów mających na celu ochronę 

zwierzą, dokumentacja fotograficzna 

 

b) Rezultaty: zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez przeprowadzenie konferencji, 

seminariów, szkoleń lub warsztatów dla działania 1), 2) i 4), 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, 

szkoleń lub warsztatów (min. 1), liczba uczestników (min. 10) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdanie z realizacji zadania, 

dokumentacja dot. organizacji szkoleń, konferencji, seminariów lub warsztatów  

(np. umowy zlecenia, faktury, informatory, ulotki, screeny z ogłoszeń w mediach, w tym 

na portalach społecznościowych itp.), listy obecności, dokumentacja fotograficzna 

 

c) Rezultaty: zwiększenie działań zmierzających do przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

oraz złej opieki lub znęcania się nad zwierzętami poprzez przeprowadzenie działań i akcji 

dla działania 3) i 4) 

Sposób monitorowania rezultatów: liczba przeprowadzonych działań lub akcji (min. 1) 

Źródło informacji o osiągnięciu wskaźników: sprawozdania z realizacji zadania, 

dokumentacja dot. prowadzonych działań lub akcji, listy obecności (w przypadku 

prowadzenia akcji edukacyjnych), dokumentacja fotograficzna. 

 

3. Zasady dokonywania zmian: 

     Zmiany mogą być dokonywane zgodnie z zapisami § 31 Regulaminu dotacji. 

III. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert   

 

1.  Zasady wyboru ofert określa Rozdział 4 Regulaminu dotacji, natomiast zasady przyznawania 

dotacji określa Rozdział 6 Regulaminu dotacji, a zasady rozliczania określa Rozdział 8 Regulaminu 

dotacji. 

2. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji 

zadania publicznego (Część III punkt 6 wzoru oferty). 
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IV. Termin i warunki realizacji zadania publicznego 

 

1. Termin realizacji zadania publicznego określa umowa na powierzenie realizacji zadania 

publicznego, od dnia podpisania umowy do  10.12.2021 r.    

2. Warunki realizacji zadania publicznego określa Rozdział 6-12 Regulaminu dotacji oraz umowa o 

powierzenie realizacji zadania publicznego zawarta z podmiotem, którego oferta została wybrana 

w niniejszym konkursie.    

3. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego w zakresie realizacji zadania. 

 

V. Termin i zasady składania ofert 

 

1. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty i wydrukowanego z Generatora potwierdzenia wynosi  

26 dni od daty ostatniego ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej 

www.opole.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz na tablicy ogłoszeń w 

Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 w Opolu. 

2. Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu w sprawie wzorów.   

3. Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora na stronie www.opole.engo.org.pl. – pod 

nazwą właściwego konkursu.    

4. Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego 

przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres 

ngo@um.opole.pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu 

Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach 

od 730 do 1530 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.  

5. Wpływ oferty i sprawozdania następuje z dniem złożenia w Urzędzie prawidłowo podpisanego 

Potwierdzenia.  

6. Termin do złożenia oferty i sprawozdania upływa z dniem złożenia Potwierdzenia w Urzędzie,  

a nie z dniem nadania go w placówce pocztowej lub kurierskiej.   

7. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.opole.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz na tablicy ogłoszeń 

w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 w Opolu. 

 

VI. Tryb, termin i kryteria wyboru ofert 

 

1. Rozpatrywanie ofert następuje według zasad wyboru ofert określonych w Rozdziale 4 Regulaminu 

dotacji. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po zapoznaniu się Prezydenta z protokołem 

Komisji konkursowej. 

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które spełniły wszystkie wymogi formalne. 

4. Niniejszy konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta. 

5. Wyniki niniejszego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Opola www.opole.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Opola oraz na tablicy ogłoszeń w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu przy ul. Damrota 1. 

6. W przypadku ubiegania się o dotację na powierzenie realizacji kilku zadań publicznych 

konkursowych należy złożyć na każde zadanie odrębną ofertę. 

 

http://www.opole.engo.org.pl/
mailto:ngo@um.opole.pl
http://www.opole.pl/
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VII. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w latach poprzednich  

przez organ administracji publicznej oraz związane z nimi koszty. 

 
W roku 2020 z uwagi na epidemię  COVID-19, zadania publiczne tego samego rodzaju  

 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego nie były realizowane. 

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę   

o kontakt z pracownikiem Centrum Dialogu Obywatelskiego Katarzyną Stelmaszczyk, 

katarzyna.stelmaszczyk@um.opole.pl , tel. 774461568, codziennie w godzinach pracy urzędu. 

 

 

 

 

mailto:katarzyna.stelmaszczyk@um.opole.pl

