
Harmonogram i wytyczne 

 I edycji konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica”

Termin Działania Uwagi
21 czerwiec 2016 Ogłoszenie I edycji konkursu 

„Przyjazna dzielnica”.
Uwaga!!! Zmiana w regulaminie 
konkursu dotycząca Partnerstw!  
Partnerstwo muszą tworzyć co najmniej 
trzy podmioty: 
1). Rada właściwej miejscowo dzielnicy, 
która jest wnioskodawcą wszystkich 
składanych wniosków konkursowych,
2). 2 partnerów – podmiotów spośród 
następujących kategorii:
- osoby prawne działające na terenie 
Gdyni (organizacje pozarządowe, parafie, 
spółdzielnie mieszkaniowe, itp.)
- jednostki organizacyjne Gminy Miasta 
Gdyni (np. MOPS, Biblioteka, CAS, GCS,
ZKM, ZDiZ, Szkoła, itp.)
Jeden podmiot może występować tylko 
w jednym Partnerstwie tworzonym na 
potrzeby Konkursu w danej dzielnicy. 
Zasada ta nie dotyczy rad dzielnic 
będących zawsze wnioskodawcami oraz
ogólnomiejskich jednostek 
organizacyjnych, tj. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gdyńskie Centrum 
Sportu, Laboratorium Innowacji 
Społecznych, Centrum Aktywności 
Seniora, Miejska Biblioteka Publiczna, 
Zarząd Dróg i Zieleni.

czerwiec – lipiec

2016

Organizowanie przez radę dzielnicy 
spotkań dla mieszkańców i 
potencjalnych partnerów w celu 
stworzenia warunków do zawiązania
Partnerstw. 
Propozycje projektów mogą być 
również zgłaszane do rady dzielnicy 
przez potencjalnych Partnerów poza
spotkaniami, o których mowa 
powyżej.

Przygotowywane projekty można 
konsultować w Urzędzie Miasta Gdyni - 
Centrum Aktywności Obywatelskiej 
osobiście, bądź pod nr tel. 668-87-77 oraz 
668-87-79.

29 lipiec 2016 Ostateczny termin zgłaszania 
Prezydentowi propozycji 
projektów do realizacji w formie 
wypełnionych formularzy 
podpisanych przez wszystkich 
partnerów wraz z podjętą w tym celu
stosowną uchwałą rady dzielnicy. 

25 000 zł brutto – maksymalny koszt 
pojedynczego projektu.

Rada dzielnicy rekomenduje co najmniej 3
projekty o łącznej wartości min. 50 000 
zł, które zostaną poddane ocenie 
formalnej przez Komisję Konkursową.
 
W przypadku nie zgłoszenia przez radę 
dzielnicy żadnego projektu lub 
zgłoszenia projektu nie spełniającego 



wymogów formalnych, rada dzielnicy 
automatycznie traci możliwość 
pozyskania środków przypadających na 
nią w I edycji konkursu bez możliwości 
przeniesienia ich na rok kolejny.

sierpień 2016 Przyjęcie przez Prezydenta Miasta 
listy projektów zakwalifikowanych 
do konkursu.

sierpień – wrzesień

2016

Przeprowadzenie następujących 
kampanii edukacyjno – 
informacyjnych zintegrowanych z 
Budżetem Obywatelskim, 
zachęcających mieszkańców do 
głosowania:
1) w mediach, 
2) w dzielnicach,
3) za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych.

12 wrzesień 2016 Rozpoczęcie głosowania na 
projekty w ramach konkursu 
„Przyjazna dzielnica”.

Szczegółowe zasady obsługi głosowania, 
oddawania głosów oraz weryfikacji 
ważności głosów i uprawnień do 
głosowania zostaną opisane w zakładce 
„Budżet Obywatelski/Konkurs przyjazna 
dzielnica” na stronie www.gdynia.pl oraz 
na stronie www.bo.gdynia.pl. 

25 wrzesień 2016 Zakończenie głosowania na w/w 
projekty.

do 30 września

2016

Sporządzenie protokołów z 
głosowania i ogłoszenie wyników 
głosowania.

do 15 października

2016

Przyjęcie przez Prezydenta Miasta 
listy projektów wybranych do 
realizacji w ramach konkursu 
„Przyjazna dzielnica” oraz 
przekazanie zadań do 
merytorycznych wydziałów UM 
oraz jednostek miejskich.

październik 2016 Rozpoczęcie realizacji projektów.

http://www.bo.gdynia.pl/
http://www.gdynia.pl/

