Chcesz zrobić coś w swojej okolicy?
Masz pomysł na konkretne działanie?
Dowiedz się więcej na temat
inicjatywy lokalnej!
Co to jest inicjatywa lokalna?
Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy Miasta z jego mieszkańcami, w celu
wspólnego realizowania zadań na rzecz społeczności lokalnej.

Jak to działa?
Jeżeli masz pomysł na konkretne, ważne dla Ciebie i Twojej społeczności przedsięwzięcie,
to porozmawiaj o tym z innymi mieszkańcami i złóżcie wniosek do Miasta.

Kto może złożyć wniosek?
Wniosek możecie złożyć bezpośrednio jako mieszkańcy. Możecie też zrobić to za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czy złożenie wniosku jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji
inicjatywy lokalnej?
Nie. Wasz wniosek zostanie oceniony według określonych kryteriów.

Jakie są kryteria oceny wniosków i jak wygląda sposób ich realizacji?
W przypadku inicjatyw realizowanych w Warszawie:
kryteria oceny wniosków będzie określała uchwała Rady m.st. Warszawy
szczegółowy tryb realizacji wniosków określi zarządzenie

Prezydenta m.st. Warszawy

O kształcie tych dokumentów możesz zdecydować wspólnie z nami.
konsultacje
społeczne
Warszawa

Wypowiedz się, jak powinny wyglądać szczegółowe uregulowania dotyczące inicjatywy
lokalnej w Warszawie.
Zapoznaj się z projektami uchwały i zarządzenia i zgłoś swoje propozycje w trakcie
konsultacji społecznych.
Po przyjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwała będzie stanowiła akt prawa miejscowego,
którego odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy Warszawy.

Na czym będzie polegała współpraca z Miastem w ramach inicjatywy lokalnej?
Jeśli Wasz wniosek zostanie przyjęty, to szczegóły realizacji konkretnego zadania, w tym
ostateczny harmonogram, kosztorys oraz zakres umowy opracujecie wspólnie z Miastem.
Wasz wkład (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach
pieniężnych lub rzeczowych.

Jakie zadania można realizować w ramach inicjatywy lokalnej?
Wasze pomysły muszą wpisywać się w następujące obszary:
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności
budowa, rozbudowa lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz
obiektów architektury – o ile obiekty te stanowią własność Miasta,
działalność charytatywna,
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
promocja i organizacja wolontariatu,
edukacja, oświata i wychowanie,
działalność w sferze kultury ﬁzycznej i turystyki,
ochrona przyrody, w tym zieleni,
porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Szczegółowe informacje: www.konsultacje.um.warszawa.pl
Informacja została przygotowana na podstawie art. 19b-19h ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),
która określa podstawowe zasady dotyczące inicjatywy lokalnej.

