
 

 

 

Uroczyste podpisanie umów  
z organizacjami pozarządowymi 
przez Prezydenta Miasta Torunia  

Toruń, 16 marca 2017 r. 
 

Wydział Komunikacji Społecznej i 
Informacji Urzędu Miasta Torunia 



 
 
 

24,3 
mln zł 

Konkursy roczne 

Konkursy 
wieloletnie 

(umowy nowe  
i kontynuowane) 

Konkurs roczny 
- wsparcie dla 

sportu 

Konkurs                  
na zdrowie 
publiczne 

Konkursy 
organizowane 
przez MOPR 

Środki pozostałe 
na II półrocze 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 
Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 

 

26  

konkursów ogłoszonych do dnia 
16.03.2017r. 

 

16 
konkursów 
rocznych 

4  

konkursy 
wieloletnie 

6 
konkursów 

MOPR 



Liczba umów i dotowanych organizacji (2014-2017) 
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9 102 151 

7 900 000 

3 855 701 

1 618 820 
1 172 935 

550 000 109 965 
dotacje z ustawy o zdrowiu 
publicznym 

dotacje sportowe pozostałe 
do rozdysponowania 

pozostałe dotacje do 
rozdysponowania (nowe 
konkursy, tryb 19a) 

dotacje w ramach 
konkursów wieloletnich 

dotacje w ramach 
konkursów rocznych 

dotacje z ustawy o sporcie 

dotacje dla NGO na 
działania MOPR 

 
OGÓŁEM DOTACJE   

w 2017r.: 24,3 mln zł 



Zadanie: 

Rozwój sportu 
(na podstawie ustawy o sporcie) 

 
Wydział Sportu i Turystyki 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 
 
 

liczba podpisanych umów:  121 
liczba dotowanych klubów:    71 
  
łączna kwota 
udzielonych dotacji:    7.900.000 zł 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 

Zadanie: Rozwój sportu 
(na podstawie ustawy o sporcie) 



Zadanie: Rozwój sportu 
(na podstawie ustawy o sporcie) 

Uczniowski Klub Sportowy COPERNICUS 

 
Projekt: 
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie 
oraz udział we współzawodnictwie sportowym  
 
• kwota udzielonej dotacji:   164.260 zł 
• całkowity koszt projektu:   441.924 zł 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Akademicki Związek Sportowy 
 

Projekt: 
Plaża Gotyku Toruń 2017 
 
• kwota udzielonej dotacji:   95.000 zł 
• całkowity koszt projektu:  290.000 zł 

 

Zadanie: Rozwój sportu 
(na podstawie ustawy o sporcie) 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 

Zadanie: 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, turystyki 

i krajoznawstwa 
 

Wydział Sportu i Turystyki 



liczba podpisanych umów:        41 
liczba dotowanych organizacji:       33 
 
łączna kwota 
udzielonych dotacji:          490.000 zł 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 

Zadanie: Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa 



 

 

 

Stowarzyszenie „Run To Run” 
 
Projekt: 
35. TORUŃ MARATHON 
 
• kwota udzielonej dotacji:     50.000 zł 
• całkowity koszt projektu:   239.000 zł 

Zadanie: Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 

Zadanie: 
Wspieranie rozwoju kultury, 

ochrony jej dóbr oraz 
podtrzymywanie tradycji narodowej 

 
 

Wydział Kultury 



 

 

 

Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury, ochrony jej dóbr 
oraz podtrzymywanie tradycji narodowej  

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 

liczba podpisanych umów:   55 
liczba dotowanych organizacji:    47 
  
łączna kwota 
udzielonych dotacji:    988.000 zł 



 

 

 

Fundacja „Zamek Dybów i Gród Nieszawa” 
 
Projekt: 
Toruń i Wisła, wspólny rejs przez wieki – cykl 
dioram historycznych na Zamku Dybów 
 
• kwota udzielonej dotacji:  30.000 zł 
• całkowity koszt projektu:     50.695,08 zł 

 

Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury, ochrony jej dóbr 
oraz podtrzymywanie tradycji narodowej  

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP,  
Hufiec Toruń 

 

Projekt: 
Gala 100-lecia harcerstwa na ziemiach toruńskich 
oraz wydanie Kalendarium Harcerstwa 
 

• kwota udzielonej dotacji:  15.000 zł 
• całkowity koszt projektu:  26.500 zł 

Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury, ochrony jej dóbr 
oraz podtrzymywanie tradycji narodowej  

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Fundacja Przetwórnia Sztuki  
 
Projekt: 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej 
„Gaude Mater” – 2 koncerty w Toruniu  
 

• kwota udzielonej dotacji:  30.000 zł 
• całkowity koszt projektu:  50.200 zł 

Zadanie: Wspieranie rozwoju kultury, ochrony jej dóbr 
oraz podtrzymywanie tradycji narodowej  

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Zadanie: 

Profilaktyka uzależnień  
i przeciwdziałanie 

patologiom społecznym 
 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

liczba podpisanych umów:   28 
liczba dotowanych organizacji:  22 
 
łączna kwota 
udzielonych dotacji:    825.100 zł 

Zadanie: Profilaktyka uzależnień 
i przeciwdziałanie patologiom społecznym 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Rodzin i 
Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” 

 
 

Projekt: 
Zintegrowany system pomocy dla rodzin                       
z problemem narkomanii 
 

• kwota udzielonej dotacji:  76.600 zł 
• całkowity koszt projektu:  116.060 zł 

Zadanie: Profilaktyka uzależnień 
i przeciwdziałanie patologiom społecznym 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Zadanie: 

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 
 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

liczba podpisanych umów:   27 
liczba dotowanych organizacji:    26 
 
łączna kwota 
udzielonych dotacji:   550.600 zł 

Zadanie: działania na rzecz  
osób niepełnosprawnych 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji 

Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych 
 

 

Projekt: 
Terapia u Ducha 
 
 

• kwota  udzielonej dotacji:  170.000 zł 
• całkowity koszt projektu:  288.976 zł 

Zadanie: działania na rzecz  
osób niepełnosprawnych 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Zadanie: 

Działania na rzecz  
osób w wieku 65+ 

 
 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

liczba podpisanych umów:     15 
liczba dotowanych organizacji:    12 
 
łączna kwota 
udzielonych dotacji:    200.000 zł 

Zadanie: Działania na rzecz osób w wieku 65+ 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Archipelag Inicjatyw 
 

Projekt: 
Kamienica Inicjatyw 
 
• kwota udzielonej dotacji:    80.000 zł  
• całkowity koszt projektu:  114.300 zł 

 

Zadanie: Działania na rzecz osób w wieku 65+ 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Archipelag Inicjatyw 
 

Projekt: 
Portal dla seniorów MYwToruniu.pl 
 
• kwota udzielonej dotacji:    20.000 zł  
• całkowity koszt projektu:    32.050 zł 

 

Zadanie: Działania na rzecz osób w wieku 65+ 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Klub Karate Tradycyjnego KUMADE 
 
Projekt: 
Senior w sporcie – wzór do naśladowania dla 
młodszych pokoleń 
 
• kwota udzielonej dotacji:    4.600 zł 
• całkowity koszt projektu:    8.640 zł 

 
 

Zadanie: Działania na rzecz osób w wieku 65+ 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 

Zadanie: 
Działania na rzecz integracji 

europejskiej, rozwijania kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami 

 
Wydział Rozwoju 

i Programowania Europejskiego 



 

 

 

liczba podpisanych umów:   5 
liczba dotowanych organizacji:  5 
 
łączna kwota 
udzielonych dotacji:    45.000 zł 

Zadanie: Działania na rzecz integracji europejskiej, 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP,  
Hufiec Toruń  

 
Projekt: 
Spotkanie ze skautami z miast partnerskich Torunia 
 
• kwota udzielonej dotacji:          8.000 zł 
• całkowity koszt projektu:          13.600 zł 

Zadanie: Działania na rzecz integracji europejskiej, 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



Zadanie: 

Wspieranie edukacji 
i wychowania 

 
Wydział Edukacji 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

liczba podpisanych umów:   13 
liczba dotowanych organizacji:  12 
 
łączna kwota 
udzielonych dotacji:    119.876 zł 

Zadanie: Wspieranie edukacji i wychowania 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi 
p.n. ORATORIUM im. ks. Bronisława Markiewicza  

 
Projekt: 
Śladami mistrzów – wypoczynek w Zębem  
 
• kwota dotacji:      20.000 zł 
• całkowity koszt projektu:    42.438 zł 

Zadanie: Wspieranie edukacji i wychowania 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



Zadanie: 

Wspieranie integracji i aktywizacji 
mieszkańców i przedsiębiorców 

Toruńskiego Centrum Miasta 
 
 

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta  

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

liczba podpisanych umów:   6 
liczba dotowanych organizacji:  6 
 
łączna kwota 
udzielonych dotacji:    40.125 zł 

Zadanie: Wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców  
i przedsiębiorców Toruńskiego Centrum Miasta 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Fundacja Pomocy Samotnym Matkom 
 

Projekt: 
Integracja rodziny – mamo, tato pobaw się ze 
mną 
 
• kwota udzielonej dotacji:  5.630 zł 
• całkowity koszt projektu:  8.390 zł 

Zadanie: Wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców  
i przedsiębiorców Toruńskiego Centrum Miasta 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Związek Polskich Artystów Plastyków  
Okręg Toruński 

 
Projekt: 
Święto Ulicy Ducha Świętego - Duchowa Sobota 
 
• kwota udzielonej dotacji:     7.000 zł 
• całkowity koszt projektu:   10.000 zł 

Zadanie: Wspieranie integracji i aktywizacji mieszkańców  
i przedsiębiorców Toruńskiego Centrum Miasta 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



Zadanie: 
Promocja zatrudnienia i aktywizacja 

zawodowa oraz działania wspierające 
rozwój gospodarczy, 

w tym wspieranie przedsiębiorczości 
 

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

liczba podpisanych umów:   7 
liczba dotowanych organizacji:  5 
 
łączna kwota 
udzielonych dotacji:    143.100 zł 

Zadanie: Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa oraz 
działania wspierające rozwój gospodarczy, 

w tym wspieranie przedsiębiorczości 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 
Business Link Toruń Toruński Inkubator 

Technologiczny 
Projekt: 
Inwestujemy w najlepsze toruńskie firmy -  
Konkurs na biznes 
 

• kwota udzielonej dotacji:   20.000 zł 
• całkowity koszt projektu:   44.120 zł 

Zadanie: Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa oraz 
działania wspierające rozwój gospodarczy, 

w tym wspieranie przedsiębiorczości 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu 
 
Projekt: 
Forum biznesowe – Twoja firma w 2020 
 
• kwota udzielonej dotacji:  15.000 zł 
• całkowity koszt projektu:          30.000 zł 

Zadanie: Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa oraz 
działania wspierające rozwój gospodarczy, 

w tym wspieranie przedsiębiorczości 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



Zadanie: 

Ekologia i ochrona zwierząt  
oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 
 
 

Wydział Środowiska i Zieleni  

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

liczba podpisanych umów:   14 
liczba dotowanych organizacji:  10 
 
łączna kwota 
udzielonych dotacji:    405.840 zł 

Zadanie: Ekologia i ochrona zwierząt  
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

(konkurs roczny i wieloletni) 
 
 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Stowarzyszenie „Tilia” w Toruniu 
 

Projekt: 
Akademia przyrodników II.  
Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Miasta Torunia 
 

• kwota udzielonej dotacji:    80.000 zł 
• całkowity koszt projektu:  133.660 zł 

Zadanie: Ekologia i ochrona zwierząt  
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

(konkurs roczny) 
 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Fundacja KOT – Koty Otoczone Troską w Toruniu 
 

Projekt:  
S.O.S. dla kotów miejskich Torunia 2017  
 
• kwota udzielonej dotacji:  22.000 zł 
• całkowity koszt projektu:  22.000 zł 

Zadanie: Ekologia i ochrona zwierząt  
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

(konkurs roczny) 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



Zadanie: 

Promocja marki Toruń  
w kraju i za granicą 

 
 

Wydział Promocji 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

liczba podpisanych umów:   5 
liczba dotowanych organizacji:  5 
 
łączna kwota 
udzielonych dotacji:    123.000 zł 

Zadanie: Promocja marki Toruń  
w kraju i za granicą 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Instytut Promocji Nauki i Edukacji 
 
Projekt: 
Promocja marki Toruń podczas międzynarodowego 
wydarzenia Dronetech World Meeting 2017 Toruń 
 
• kwota udzielonej dotacji:    35.000 zł 
• całkowity koszt projektu:  136.496 zł 

Zadanie: Promocja marki Toruń  
w kraju i za granicą 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

Stowarzyszenie Grupa Falco 2 
 
Projekt: 
Toruń? Warto! 
 
• kwota udzielonej dotacji:      20.000 zł 
• całkowity koszt projektu:  30.404,92 zł 

Zadanie: Promocja marki Toruń  
w kraju i za granicą 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 

 
 

Działania na rzecz osób i 
rodzin wielodzietnych 

(WZiPS)  
 

 

Zadania z zakresu zdrowia 
publicznego                

(WZiPS) 

Zadania                                    
z zakresu działalności 

wspomagającej rozwój 
techniki (WGK) 

 

Zadania                                                
z zakresu pomocy 

społecznej oraz wspierania 
rodziny (MOPR) 

 

Dotacje w ramach 
pozostałych konkursów: 

9,4 mln zł 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 

 
Konkursy nierozstrzygnięte  

– łączna pula: 1,2 mln zł: 
 

1) rozwój sportu –  II etap (WSiT) 
2) wkłady własne (WRiPE, WKSiI) 
3) integracja i aktywizacja mieszkańców TCM                   
– II tura (BTCM)  
4) rozwój  kultury i podtrzymywanie  tradycji 
narodowej – II etap (WKu)  
5) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (BTCM) 
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych              
– II tura (WZiPS) 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Miejskie dotacje dla NGO w 2017 r. 

Realizowane zadania 
wieloletnie – dotacja 

łączna: 4,3 mln zł          
(2017 r.:  1,4 mln zł) 

Niestandardowe projekty 
artystyczne (WKu) – łącznie w 
latach 2015 – 2017: 300 tys. zł 

(2017 r.: 100 tys. zł) 

Reintegracja społeczna 
i zawodowa (WZiPS) – 

łącznie w latach            
2016 – 2018:  1 mln zł 

(2017 r.: 334 tys. zł) 

Kultywowanie pamięci                   
o zasłużonych miejscach i 

wydarzeniach historycznych  
(WKu) – łącznie w latach           
2015 – 2017: 420 tys. zł           

(2017 r.:  140 tys. zł) 

Świetlice środowiskowe i 
socjoterapeutyczne (WZiPS) 

– łącznie na lata 2016 – 
2018: 1,2 mln zł (2017 r.: 

400 tys. zł) 

Międzynarodowy 
festiwal sztuki 

filmowej (WKu) - 
łącznie w latach 

2015 – 2017:           
1,35 mln  zł  (2017 r.: 

450 tys. zł) 



 

 

 

Uroczyste podpisanie umów  
z organizacjami pozarządowymi 
przez Prezydenta Miasta Torunia  

Toruń, 16 marca 2017 




