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Spotkanie informacyjne dotyczące 

działao na rzecz seniorów 

 
 



Program Współpracy WM z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku 

publicznego na rok 2019  
 

Cel programu 

 zwiększanie zaangażowania 
organizacji pozarządowych  

i mieszkaoców Małopolski w życie 
publiczne oraz wzmacnianie 

współpracy międzysektorowej               
i rozwój społeczeostwa 

obywatelskiego  



Współpraca z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność  

pożytku publicznego w 2018 r. 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

7 080 628 

11 423 210 

13 762 562 

14 116 558 

18 899 292 

18 472 256 

20 926 004 

27 817 442 

Kwota przekazana z budżetu WM w latach 2011-2018 na realizację zadao publicznych zlecanych 
na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

W ramach ogłoszonych w 2018 r.  
30 rocznych otwartych konkursów ofert 
zostało złożonych 1 571 ofert, 
a realizowanych było 879 zadao 
publicznych (31 - powierzenie, 848 - 
wsparcie) na łączną kwotę  
21 619 732 zł.  

W ramach tzw. małych grantów, 
zlecanych na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, zostały złożone w 2018 r. 
1 064 oferty, dofinansowano 226 ofert 
na łączną kwotę 1 586 763 zł.  

Wysokość środków finansowych planowanych na realizację 
rocznego Programu w 2019 r. wynosi 37 145 860,00 zł.  

Źródło: Raport o stanie województwa małopolskiego za rok 2018, UMWM 2019 r.  
 



Potencjał małopolskich organizacji III sektora na tle kraju 
 

Małopolska w czołówce 
województw pod 
względem liczby 

organizacji III sektora – 
co dziesiąta organizacja 
działająca w Polsce ma 

swoją siedzibę na 
terenie Małopolski 



Potencjał małopolskich organizacji III sektora na tle kraju 
 

Małopolska w grupie  
województw o najwyższej 
dostępności stowarzyszeo 

(ponad 20 na 10 tys. ludności) 
oraz największej ich liczbie 

ogółem (III miejsce w kraju) 



Potencjał małopolskich organizacji III sektora na tle kraju 
 

Małopolska w grupie  
województw o największej 

liczbie fundacji  
– prawie półtora tysiąca 

podmiotów  działających w 
tej formie zlokalizowanych 
jest na terenie Małopolski 

(II miejsce w kraju) 



Potencjał małopolskich organizacji III sektora na tle kraju 
 

Małopolska w grupie  
województw o największej 

dostępności przyparafialnych 
organizacji kościelnych oraz 
znacznej ich liczbie ogółem            

(II miejsce w kraju) 



Potencjał małopolskich organizacji III sektora na tle kraju 
 

Znaczny odsetek 
małopolskich organizacji 

III sektora (prawie 
połowa)  działa na 

obszarach wiejskich. 
Średnio w kraju odsetek 
ten nie przekracza 39%.  



Otwarte konkursy ofert jako źródło dofinansowania zadao w 
ramach polityki senioralnej – dotychczasowe doświadczenia  

całkowita alokacja 
konkursowa 

dofinansowanych 
projektów 

liczba 
małopolskich 

seniorów 
korzystających  

z projektów 



Zakres rzeczowy ofert na przykładzie konkursu z 2018 r. 



Otwarty konkursy ofert na realizację zadao publicznych 2018 rok  
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Mapa lokalizacji 37 oferentów, którzy 
otrzymali dotację wg siedziby organizacji 



Oferenci, którzy otrzymali dotację w 2018 r. 

7 UTW  

w tym Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeo UTW 

8 organizacji o charakterze UTW  

22 pozostałe  



Tegoroczna edycja Otwartych Konkursów Ofert 

  

2 000 000 zł 

Wspieranie funkcjonowania 
społecznego osób starszych 

(konkurs dwuletni) 
 

200 000 zł 

 Konkurs dotacyjny na rzecz 
seniorów 

(prawa konsumenckie)  

6 000 000 zł  

Budżet Obywatelski  



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020)  

Podstawy prawne 

UCHWAŁA Nr 622/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2019 r.  

• w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 
2019 - 2020 zadao publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie 
wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu osób starszych oraz powołania Komisji oceniającej oferty 
złożone w ramach otwartego konkursu ofert. 

Uchwały Nr LIV/824/18 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r.  

• w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa 
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego na rok 2019” (ze zm.) 



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 

 Cele konkursu 

Cel główny:  

„zwiększaniu zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkaoców Małopolski w życie 
publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeostwa 
obywatelskiego” 

Cel szczegółowy: 

„aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadao publicznych” 



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 

W ramach konkursu zlecane będą zadania polegające na: 

wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych  
(w szczególności z obszarów wiejskich) 

przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów 
wiejskich) 

budowaniu pozytywnego wizerunku starości 

rozwoju współpracy / integracji międzypokoleniowej 

szeroko rozumianej edukacji do starości i w starości 



wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych  
(w szczególności z obszarów wiejskich) 

budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych, w tym 
samotnych, w działalnośd na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój 
usług w klubach i rozwój grup samopomocowych) 

włączaniu osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym 

rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW (w tym 
profesjonalizacja kadr) 

rozwoju aktywności ruchowej seniorów (w tym działalnośd edukacyjna, 
opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych) 

Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 

W ramach konkursu zlecane będą zadania polegające na: 



 Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 

 potencjalni oferenci 

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegad oferenci 
wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) 

organizacje 
pozarządowe 

osoby prawne            
i jednostki 

organizacyjne  

stowarzyszenia 
jednostek 

samorządu 
terytorialnego 

spółdzielnie 
socjalne 

spółki akcyjne             
i spółki z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością 
oraz kluby sportowe  



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020)  

Podział środków finansowych 

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadao          
wybranych w ramach konkursu środki finansowe                                             

do łącznej kwoty 2 000 000 zł  

 2019 r. środki 
finansowe do łącznej 

kwoty 1 000 000 zł  2020 r. środki finansowe 
do łącznej kwoty             

1 000 000 zł 



minimalny koszt całkowity zadania 
wskazany na etapie składania oferty 
nie może byd mniejszy niż 25 000 zł. 

wkład własny oferenta -  minimum 25% 
łącznej kwoty całkowitego kosztu realizacji 

zadania.  

Wkład własny rozumiany jest jako suma wkładu własnego 
finansowego i wkładu własnego niefinansowego  
(osobowego i rzeczowego).  

Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020)  

Wartośd zadania i wkład własny oferenta 



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 

Czas realizacji dofinansowanych zadao 

realizacja nie wcześniej 
niż 1 czerwiec 2019 r., 

nie później niż               
30 listopada 2020 r.  

z dotacji pokrywane 
mogą byd wydatki 

poniesione w terminie 
realizacji zadania 

dotację należy 
wykorzystad  

w terminie 14 dni od 
dnia zakooczenia 

realizacji zadania – nie 
później jednak niż do 

dnia 31 grudnia 



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020)  

Koszty możliwe do pokrycia z dofinasowania 

np. wynagrodzenie trenerów, ekspertów, artystów, koszt 
wynajmu sali, koszt druku publikacji, koszty związane z 
promocją zadania 

 

• opłaty administracyjne (np. opłaty za najem 
powierzchni biurowych); 

• opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę 
oraz inne media; 

•  usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe; 

• koszty materiałów biurowych i artykułów 
piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, 
toneru do drukarek) zużytych na potrzeby projektu; 

• środki do utrzymania czystości pomieszczeo 

• koszty zarządu (m.in. koordynacja projektu, obsługa 
księgowa projektu); 

Koszty realizacji 
zadania 

Koszty 
administracyjne 

 – max 15% łącznej kwoty 
kosztu zadania  



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 

Czego nie można finansowad z dotacji? 
podatku od towarów i usług (VAT) 

zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej 

zakupu środków trwałych  

rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązao 

leasingu 

odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązao 

kosztów kar i grzywien 

nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej 

kosztu obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów) 

podatku i opłat z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeo Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa 
drogowego 

! 



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 

Rezultaty realizacji zadania publicznego 

W ofercie należy opisad zakładane rezultaty 
realizacji zadania publicznego pkt II.5 

Oraz dodatkowe informacje dotyczące 
rezultatów realizacji zadania publicznego  

pkt II.6 oferty: planowany poziom 
osiągnięcia rezultatów / sposób 

monitorowania rezultatów 

Organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert może 
odstąpid od wymogu składania dodatkowych informacji 
dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, 

jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie. 



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 

Rezultaty - miękkie i twarde 

 W trakcie realizacji zadania mogą byd dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów 
zadania publicznego. Zmiany powyżej 5 % poszczególnych założonych rezultatów wymagają 
zgody Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego razem z wnioskiem o zmianę umowy. 
Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje  95 % założonych w ofercie 

rezultatów.  

W ofercie należy opisad zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego  
(należy opisad: co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub 

„usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty? 
jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania? 

czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji 
oferty w dalszych działaniach organizacji? – trwałośd rezultatów zadania) 

Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego 



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 

Obowiązek informacyjny - RODO 

Oferent zobowiązany jest 
potwierdzid fakt dopełnienia 

w imieniu Administratora, 
obowiązku informacyjnego,    

o którym mowa w § 8 ust. 11 
Regulaminu , poprzez złożenie 

oświadczenia, zgodnie               
z wzorem 



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 

Ocena formalna 

Na etapie oceny formalne ROPS poprawia w ofercie 

oczywiste omyłki pisarskie 

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymogami 
określonymi w niniejszym Regulaminie, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Oferenta 



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 

Ocena formalna 

Oferent zostanie wezwany do  uzupełnienia braków formalnych oferty w 
terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania, gdy oferta: 

nie została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Oferenta 

nie jest kompletna w rozumieniu ust. 3 i 4 Regulaminu 

nie zawiera wymaganych oświadczeo Oferenta                                    
(w tym oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego 
Regulaminu) 



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 

Ocena merytoryczna 

oferty rozpatrzone pozytywnie pod względem formalnym są 
zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, powołanej 
przez Zarząd Województwa Małopolskiego  

oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą 
poddane ocenie  merytorycznej 

opinia Komisji Konkursowej ma charakter doradczy                             
i konsultacyjny 



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 
Ocena merytoryczna - kryteria 

0-20 pkt 
• Ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta, w tym: 

0-35 pkt 
• Ocena celowości i sposobu realizacji zadania 

0-15 pkt 
• Ocena zakładanych rezultatów  

0 lub 10 
pkt 

• Ocena grupy docelowej 

0-10 pkt 
• Ocena poziomu wkładu własnego w realizację zadania 

0-10 pkt 
• Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania 



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020)  

Formuła konkursu 

KONKURS 

Środki finansowe 
zostaną rozdzielone 
pomiędzy oferentów 
uprawnionych, których 
oferty będą wyłonione 
w drodze Konkursu 

WYBÓR OFERT 

Uchwała Zarządu 
Województwa 
Małopolskiego, 

rekomendacje Kapituły 
Konkursu, 

nie stosuje się trybu 
odwołania 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Strona BIP 
Województwa 
Małopolskiego 

Siedziba  i strona www 
ROPS Kraków 



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020)  

Aktualizacja oferty 

Oferent, który wskazany zostanie do otrzymania dotacji przed 
zawarciem umowy z WM zobowiązany jest przedstawid zmiany 

w ofercie w terminie do 7 dni od daty publikacji wyników 
Konkursu na BIP  

zaktualizowany 
opis 

poszczególnych 
działao  

zaktualizowany 
harmonogram 
poszczególnych 

działao  

zaktualizowaną 
kalkulacje 

przewidywanych 
kosztów 

realizacji zadania  

zaktualizowany 
opis zakładanych 

rezultatów 
zadania oraz 

zaktualizowane 
dodatkowe 
informacje 
dotyczące 
rezultatów 

realizacji zadania  



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (2019-2020) 

Sprawozdanie z realizacji zadania 

Oferent zobowiązany jest do sporządzania i składania 
sprawozdao z wykonania zadania publicznego  

Sprawozdanie częściowe należy złożyd do Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie lub przesład przesyłką poleconą z widocznym 
dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania 
funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób 
starszych”  

adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,  

                                              ul. Piastowska 32  30-070 Kraków   

                                             

Oceny złożonych sprawozdao z realizacji zadania dokonuje:  

Departament Zdrowia  i Polityki Społecznej UMWM wspólnie z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.  



Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych 

 (2019-2020) 

Składanie ofert do 10 maja 2019 r., do godz. 12.00 

 
Miejsce składania ofert:                                                   
osobiście lub korespondencyjnie                              
Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie                   
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, 30-070 Kraków     
Dziennik Podawczy (parter) 

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
(wyłącznie oferty bez załączników) na płycie CD/DVD lub 
na adres akosiba@rops.krakow.pl 

Liczy się data wpływu do ROPS !!! 

Oferta w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem 
Oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs 
ofert w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego 
oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych”. 

mailto:akosiba@rops.krakow.pl
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki  

Społecznej w Krakowie 

ul. Piastowska 32, Kraków 

biuro@rops.krakow.pl 

Tel. 12 422 06 36 

mailto:biuro@rops.krakow.pl

