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OOTTWWAARRTTYY  KKOONNKKUURRSS  OOFFEERRTT  ––    
KKUULLTTUURRAA  II  SSZZTTUUKKAA  ((IIII  EEDDYYCCJJAA))  
 

Informujemy, że Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił drugą edycję otwartego  

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. z zakresu  

KULTURY I SZTUKI. 
 

Konkurs obejmuje następujące zadanie: 

 „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 

 ‘Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta’ ”. 
 

 termin składania ofert upływa dnia 7 czerwca 2018 r. o godz. 17.00. 

 konkurs przeznaczony jest dla projektów, których realizacja rozpocznie się naj-

wcześniej od 1 września 2018 r., a zakończy najpóźniej 15 grudnia 2018 r. 

 przypominamy, że warunkiem udziału Oferenta w Otwartym Konkursie Ofert 

jest złożenie oświadczenia w formularzu oferty w rubryce „Oświadczenia” 

(ostatnia strona oferty, po pkt. 15), że nie figuruje w centralnym rejestrze  

zajęć wierzytelności prowadzonym przez Wydział Dochodów Budżetowych 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz, że nie posiada zaległości finansowych 

wobec Miasta Bielska-Białej (w tym jego jednostek organizacyjnych), na dzień 

składania oferty.   

 zwracamy również uwagę, że oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione 

bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Szczegółowe Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Urzędu  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 

 http://um.bielsko.pl/strona-821-otwarte_konkursy_ofert.html 

 https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,68174.html 

 

 

 

Konkursy 



4 

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości służymy pomocą i wyjaśnieniami: 

o Wydział Spraw Obywatelskich, pl. Ratuszowy 6: I piętro, pokój 106,  

tel. 33 / 4971 633,  33 / 4971 638; 

o Wydział Kultury i Sztuki, pl. Ratuszowy 1: II piętro, pokój 65,  

tel. 33/497 1 477. 

 

Zachęcamy do aplikowania w konkursie ! 

 

 

KKOONNKKUURRSS  NNAA  IINNIICCJJAATTYYWWYY  LLOOKKAALLNNEE  WW  RRAAMMAACCHH  
PPRROOJJEEKKTTUU  „„RRAAZZEEMM  WW  KKUULLTTUURRZZEE””  
  

  

  

  
„Razem w kulturze” to projekt Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz realizowany  

w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokal-

ne 2018”. W związku z tym przedsięwzięciem ogłoszono konkurs na inicjatywy lokalne 

– dofinansowanie może otrzymać od 3 do 7 inicjatyw na łączna kwotę 22 000,00 zł. 

Celem projektu „Razem w kulturze” jest m.in. pobudzanie i wzmacnianie aktywności 

społecznej mieszkańców Bielska-Białej oraz odkrywanie i wspieranie oddolnych inicja-

tyw kulturotwórczych mieszkańców miasta. Projekty inicjatyw mogą składać osoby 

indywidualne, które ukończyły 16 roku życia, grupy nieformalne oraz organizacje 

pozarządowe. Zwracamy uwagę, że zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane 

na rzecz mieszkańców Bielska-Białej i realizowane w Domu Kultury im. Wiktorii  

Kubisz lub w przestrzeni publicznej centrum miasta na terenie dzielnic: Śródmieście, 

Górne lub Dolne Przedmieście. 
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Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie 

do 7 czerwca  2018 roku osobiście w sekretariacie Domu Kultury im. Wiktorii Ku-

bisz przy ul. Słowackiego 17 bądź drogą mailową kubiszowka@mdk.beskidy.pl.  

Projekty można przesyłać także pocztą. 

 

Szczegółowy regulamin oraz wniosek na organizację projektu kulturalnego 

można pobrać pod adresem: 

http://mdk.beskidy.pl/index.php?s=1&fun=more&id=4556 
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KKOONNKKUURRSS  PPRROOMMOOCCJJII    
WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEGGOO    
„„MMAARRKKAA  --  ŚŚLLĄĄSSKKIIEE""    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

oraz Regionalna Izba 

Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zapraszają do udziału w dziewiątej już edycji 

Konkursu „Marka – Śląskie”. Idea przyznawania statuetki „Marki Śląskie" zrodziła się 

z chęci wypromowania przedsięwzięć regionu Województwa Śląskiego, a tym samym 

zwiększenia jego atrakcyjności. 

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, 

samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej 

koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i plano-

wane budowanie marki. Wyróżnienie niewątpliwie przyczyni się do budowania pozy-

tywnego wizerunku Województwa Śląskiego i budowania tożsamości regionalnej. 

Nagroda „Marka - Śląskie" jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój woje-

wództwa śląskiego i ma charakter honorowy. Nagroda ma formę znaku oraz statuetki 

z napisem informującym, komu przyznaje się nagrodę oraz w jakiej kategorii,  

jej numer oraz rok nadania. 

Tytułem nagrody „Marka - Śląskie" można być uhonorowanym co roku w katego-

riach: 

 Gospodarka 

 Nauka 

 Kultura 
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 Dziedzictwo kulturowe regionu 

 Sport 

 Turystyka i rekreacja 

 Produkt 

 Usługa 

 Zdrowie  

 Organizacje pozarządowe 

 Społeczna odpowiedzialność biznesu 

 Media 

 

Każdego roku Kapituła konkursu przyznaje dodatkowo nagrodę honorową  

„Osobowość Roku". 

Kandydatów do nagrody „Marka - Śląskie" mogą zgłaszać m.in. samorządy zawodo-

we, gospodarcze, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicz-

nego, fundacje. Wnioski składać można do 30 czerwca 2018 r. 

Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Marszałka Województwa 

Śląskiego. Pomysłodawcą i inicjatorem projektu jest Regionalna Izba Przemysłowo-

Handlowa w Gliwicach. Organizatorzy projektu będą dążyć, aby wyróżnienie to stało 

się symbolem jakości nie tylko w świecie biznesu, ale także kultury, polityki, nauki 

czy sportu. Innymi słowy - uhonorowany będzie mógł zostać każdy, kto swoją dzia-

łalnością i postępowaniem buduje pozytywny wizerunek regionu oraz przyczynia się 

do budowania tożsamości regionalnej. 

Rolę koordynatora działań związanych z przyznawaniem wyróżnienia pełni Regionalna 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach. 

 

Szczegółowe informacje o konkursie wraz  z dokumentacją dostępne są na stronie 

Izby: 

http://www.riph.com.pl/marka-slaskie-edycja2018 
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RRAADDNNII  PPRRZZYYJJĘĘLLII  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE    
ZZ  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPRROOGGRRAAMMUU  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCYY  
ZZ  OORRGGAANNIIZZAACCJJAAMMII  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYMMII  
  
    
  

W trakcie majowej sesji Rady Miejskiej  

zostało przedstawione i przyjęte przez radnych 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 

Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządo-

wymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na 2017 rok. Sprawozdanie zawiera szczegółowe 

informacje na temat prowadzonej w 2017 r. 

współpracy pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a sek-

torem pozarządowym w zakresie pozafinansowym 

i finansowym. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym 

obejmowała m.in. prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego 

funkcjonowania Trzeciego sektora w Naszym Mieście  oraz elektronicznej bazy  

organizacji działających na terenie Bielska-Białej. Udzielano wsparcia infrastruktural-

nego oraz szkoleniowo-doradczego, które realizowane było przez zlokalizowany  

przy pl. Opatrzności Bożej 18 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. W ramach 

współpracy pozafinansowej  informowano i współorganizowano szkolenia  dotyczące  

problematyki  sektora pozarządowego. Ponadto zorganizowano kolejną edycję Pikniku 

 - Dnia Bielskich Organizacji Pozarządowych, a także zachęcano mieszkańców Bielska-

Białej do przekazania 1% swojego podatku na rzecz bielskich organizacji pożytku   

publicznego. 

 

Informacje 



9 

 

 

Współpraca w zakresie finansowym polegała na zlecaniu organizacjom poza-

rządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Sprawozdanie  

zawiera bardzo szczegółowe dane dotyczące m.in. otwartych konkursów i złożonych 

przez organizacje ofert, zawartych umów oraz kwot udzielonych dotacji. Z najważ-

niejszych danych warto wspomnieć, że z budżetu Gminy przeznaczono na dotacje 

ponad 7,2 mln zł, zawarto z organizacjami pozarządowymi 175 umów  na realiza-

cję zadań publicznych, odbiorcami tych przedsięwzięć było ponad 160 tys. osób. 

Warto podkreślić, że na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia br. Rada Działalności 

Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej -  jako organ konsultacyjno-opiniodawczy  

Prezydenta w zakresie działalności sektora pozarządowego - pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią tego dokumentu, który dostępny  

jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce  

„Organizacje pozarządowe”. 
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RROODDOO    
WW  OORRGGAANNIIZZAACCJJAACCHH  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYCCHH  
 
 
 
 
 
 

Począwszy od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy RODO, czyli europejskie 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europej-

skiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Praktycznie każda organizacja zbiera dane osobowe, dlatego przepisy te dotyczą także tych 

podmiotów. 

Zachęcamy do zapoznania się artykułami na ten temat, które dostępne są m.in. w portalu 

organizacji pozarządowych www.ngo.pl. Również na stronie internetowej Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych można znaleźć szereg ważnych informacji dotyczących sektora pozarzą-

dowego:  https://uodo.gov.pl/pl/12/26. W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej 

dla organizacji pozarządowych „Gotowi na RODO” https://rodo.niw.gov.pl/ powstała  

bezpłatna publikacja, której celem jest przybliżenie zagadnień ochrony danych osobowych  

w praktyce sektora pozarządowego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków,  

jakie na mocy nowych przepisów nałożone zostały na organizacje.  Publikacja dostępna  

jest on-line pod adresem: https://uodo.gov.pl/data/filemanager_pl/641.pdf 

 

 

 

 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
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Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu  

południowego” (OWES) jest inicjatywą: 

 Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  

w Bielsku-Białej – lider projektu; 

 Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” –  

partner projektu; 

 Miasta Bielsko-Biała – partner projektu. 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 

OBSZAR REALIZACJI: 

OWES działa na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta 

Bielsko-Biała (subregion południowy województwa śląskiego). 

CZAS REALIZACJI: Od 1.08.2015r. do 31.07.2018r. 

DLA KOGO: 

Ze wsparcia mogą skorzystać: 

• Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu  

południowego województwa śląskiego; 

• Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe w subregionie 

południowym. 

RODZAJE WSPARCIA: 

OWES świadczy kompleksowe usługi: informacyjno-promocyjne, doradczo-

szkoleniowe, usługi specjalistyczne (doradztwo prawne i księgowe). Prowadzi działa-

nia animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem. 

Zapraszamy do korzystania z usług doradczych w ramach projektu OWES:  

 Podmioty Ekonomii Społecznej i osoby zaangażowane w ich działalność, funk-

cjonujące na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, 

bielski oraz miasto Bielsko-Biała); 

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
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 Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie subregionu 

południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała)  

w zakresie działań informacyjno-promocyjnych. 

Prowadzimy profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie DORADZTWA indywidu-

alnego i grupowego dla podmiotów ekonomii społecznej i ich przedstawicieli. Zainte-

resowanych skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do kontaktu telefonicznego  

lub mailowego w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca spotkania. Z usług  

doradczych można skorzystać w biurze projektu OWES w Bielsku-Białej, a także  

w naszych punktach informacyjno-konsultacyjnych OWES w Żywcu i w Cieszynie  

oraz z uwzględnieniem indywidualnych preferencji zainteresowanych. 

Za realizację działania odpowiadają doradcy: 

 Barbara Parzonka-Przybyło – Stowarzyszenie BCP, tel. 33 496-02-44 

 Monika Pendolska - BSA Teatr Grodzki, tel. 506-549-412 

 Sylwia Matysiak - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, tel. 33 497-07-90 

Zapraszamy również do skorzystania z usług animacyjnych w ramach  

projektu OWES:  

 Podmioty Ekonomii Społecznej (osoby prawne i fizyczne), które funkcjonują 

na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski  

oraz miasto Bielsko-Biała); 

 Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie subregionu 

południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała)  

w zakresie działań informacyjno - promocyjnych; 

 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

 Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, Partnerzy społeczni  

i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy. 

Zachęcamy do korzystamy z infrastruktury lokalowej i sprzętowej przy pl. Opatrzno-

ści Bożej 18 – dawniej Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości:  

 dwie sale na spotkania (mniejsza na ok. 25 osób, większa na ok. 50 osób);  

 pomieszczenia biurowe (3 biura – do wspólnego użytkowania na dyżury,  

spotkania, doradztwa); 

 sala komputerowa (9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu –  

zajęcia praktyczne);  
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 laptop, rzutnik, ekran, flipchart - do wspólnego użytkowania na szkolenia,  

spotkania informacyjne; 

 możliwość druku czarno-białego i ksero – do 30 stron jednorazowo; 

 biblioteka ekonomii społecznej – możliwość skorzystania na miejscu w formie 

czytelni. 

 

Serdecznie zachęcamy do bezpłatnego korzystania z bogatego  

zaplecza infrastrukturalnego! 

 Jeśli macie Państwo pomysły na ciekawą akcję, spotkanie informacyjne,  

warsztaty to zapraszamy do podzielenia się doświadczeniem z innymi organizacjami 

oraz osobami zainteresowanym III sektorem. Oferujemy wsparcie w zakresie organi-

zacyjnym: 

 rekrutacja uczestników; 

 promocja wydarzenia;  

 sala z wyposażeniem sprzętowym (laptop, rzutnik, ekran projekcyjny, flipchart). 

 

Czekamy w biurze OWES – pl. Opatrzności Bożej 18 w poniedziałki, wtorki i środy: 

8:00-16:00, czwartki: 8:00-20:00, piątki: 8:00-15:00, telefon: 33 / 497 07 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  !!  
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UURRZZĄĄDD  MMIIEEJJSSKKII  WW  BBIIEELLSSKKUU--BBIIAAŁŁEEJJ  
WWyyddzziiaałł  SSpprraaww  OObbyywwaatteellsskkiicchh  

ZZeessppóółł  ddss..  WWssppóółłpprraaccyy  zz  OOrrggaanniizzaaccjjaammii  PPoozzaarrzząąddoowwyymmii  
ppll..  RRaattuusszzoowwyy  66,,  4433--330000  BBiieellsskkoo--BBiiaałłaa  

tteell..  3333  //  4499--7711--663333,,  4499--7711--663388    ffaaxx..  3333  //  4499--7711--663300  
  

ee--mmaaiill::  ngo@bielsko-biala.pl 
 

strona www:  
http://um.bielsko.pl/strona-14-organizacje_pozarzadowe.html 

 
 

 


