
Zagraj o milion!
Inicjatywa lokalna 
to szansa na wspólną 
z Miastem realizację Waszych pomysłów 
dotyczących najbliższej okolicy. 
W 2022 roku Katowice przeznaczą na ten cel 
milion złotych, a nabór wniosków rozpoczyna 
się już 1.10.2021 i potrwa do 15.11.2021

Złóż wniosek!
Co trzeba złożyć?
Wypełniony formularz wniosku, który 
można pobrać ze strony www.katowice.
eu/inicjatywa-lokalna oraz imienną listę 
wnioskodawców (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania i czytelny podpis). 
Jak można składać?
Drogą elektoniczną za pośrednictwem 
ePUAP, pocztą tradycyjną
lub osobiście. 

Gdzie?
Urząd Miasta Katowice
ul Młyńska 4, 40-098 Katowice
Punkt Podawczy
Rynek 1, parter, tel. 32 259 32 57

Godziny otwarcia
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 – 15:30
czwartek   7:30 – 17:00
piątek     7:30 - 14.00

Więcej informacji na stronie:

www.katowice.eu/inicjatywa-lokalna

Jesteś mieszkańcem Katowic?
Widzisz potrzebę zmian?
Masz pomysł na działanie?

Rodzinna wycieczka rowerowa w ramach Inicjatywy 
lokalnej „Bogucice – Aktywnie Razem”



Krok po kroku:
1. Zastanówcie się, o co wnioskujecie!
Zastanówcie się, czy to jest:
- inwestycja (poprawa przestrzeni miejskiej), 
np. modernizacja podwórka, remont schodów
- zadanie publiczne (działanie dla ludzi), 
np. festyn osiedlowy, kulturalny, sportowy, 
ekologiczny

2. Opiszcie dokładnie, co chcecie zrobić
      i co już jest zrobione.
Wypiszcie cele, adresatów, terminy, 
lokalizację, harmonogram, koszty, informacje 
o Was oraz dotychczas wykonane prace: 
ustalenia, dokumentację, uzyskane 
zezwolenia.

3. Sprawdźcie, czy inwestycja leży na terenie    
      będącym własnością Miasta Katowice.
Sprawdzisz to w Internecie 
mapserver.um.katowice.pl
4. Wypiszcie wszystko, co będzie potrzebne 
       do realizacji projektu.
Określcie, co sami możecie wnieść (praca 
społeczna, wkład pieniężny, rzeczowy),
a czego oczekujecie od Miasta
(wkład pieniężny, rzeczowy). 

5. Wybierzcie koordynatora działań, 
      opiekuna projektu.
To możesz być Ty lub ktoś z Waszej grupy. 

6. Uzyskajcie opinię Waszej Rady Jednostki 
Pomocniczej, by uzyskać dodatkowe punkty.
Wykaz RJP jest dostępny w Internecie
bip.katowice.eu/RadaMiasta/
JednostkiPomocnicze

Dokładnie zaplanujcie Wasze działania,
uzyskajcie opinię Rady Jednostki Pomocniczej. 
Wypełniony wniosek złóżcie w Urzędzie 
Miasta Katowice. 

Skup wokół siebie aktywnych sąsiadów, 
zbierz ich podpisy na liście popracia. 
Wyłoń lidera lub poszukaj wsparcia
w lokalnym stowarzyszeniu.

Inicjatywa 
lokalna 
„Łączy nas 
chleb”

II Bieg dookoła Bogucic w ramach Inicjatywy lokalnej 
„Bogucice – Aktywnie Razem”


