
MAŁE GRANTY 
SENIORALNE



KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI ?
- fundacje,

- stowarzyszenia,
- koła gospodyń wiejskich,

- spółdzielnie socjalne,
-stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.... i inne

- Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniorów, Rady Seniorów-
mogą ubiegać się o dofinansowanie tylko jako Partner wyżej 

wymienionych Podmiotów



Z UBIEGANIA O ŚRODKI WYŁĄCZONE SĄ :
- JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- PRZEDSIĘBIORSTWA, 
-INSTYTUCJE BADAWCZE,

-BANKI, 
-SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO (PAŃSTWOWE LUB SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE)

-SPÓŁKI AKCYJNE, SPÓŁKI Z O.O., KLUBY SPORTOWE (BĘDĄCE SPÓŁKAMI), KTÓRE 
DZIAŁAJĄ W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU 



JAKIE DZIAŁANIA ZAMIERZAMY FINANSOWAĆ?

Wolontariat seniorów,
Aktywność fizyczną seniorów,

Aktywność kulturalną seniorów,
Innowacyjne wsparcie terapeutyczne



TO CO JEST DLA NAS WAŻNE :

• PARTNERSTWO
• DZIAŁANIA PONADLOKALNE



ILE, KIEDY, GDZIE ?

• Maksymalne dofinansowanie projektu: 5 000,00 zł
• min 20% wkład własny: rzeczowy, finansowy
• zadanie zrealizowane w ciągu 90 dni od daty 

podpisania umowy



WKŁAD WŁASNY: 
• wkład osobowy : koszty świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji; (maksymalna 

wycena godziny pracy wolontariusza przez oferenta nie może być wyższa niż 20 zł za godzinę pracy).
• wkład rzeczowy : zasoby rzeczowe Podmiotu uprawnionego, m.in. nieruchomości, środki transportu, 
maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony (np. bezpłatne użyczenie 

lokalu, sprzętu, materiałów), względnie usługa świadczona na rzecz Podmiotu uprawnionego przez inny 
podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji 

zadania publicznego, oraz darowizny
• wkład finansowy : środki finansowe – własne, z innych źródeł publicznych lub świadczenia pieniężne 

od odbiorców zadania publicznego 



KOSZTY KWALIFIKOWALNE

• Niezbędne do realizacji zadania,
• Merytorycznie uzasadnione w opisie (nie są kwalifikowanymi koszty realizacji każdego działania, 

którego konieczność realizacji nie została uzasadniona lub nie zostało ono opisane w ofercie 
– Część II, pkt 3 – Syntetyczny opis zadania, w związku z tym nie może być ono zlecone w 

ramach konkursu),
• Racjonalne i efektywne,

• Ujęte w kosztorysie projektu (a następnie faktycznie poniesione i udokumentowane),
• Wydatkowane w okresie realizacji zadania.



KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
• Druk ulotek i broszur nie będących integralną częścią zadania,

• Remonty budynków,
• Zakupy gruntów,

• Zakupy środka trwałego oraz wydatki inwestycyjne,
• Fundusze rezerwowe (rezerwy na pokrycie przyszłych zobowiązań), 

długi, odsetki od długów, długi nieściągalne,



KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

• Działalność gospodarcza,
• Produkcja materiałów i publikacji w celu osiągnięcia zysku (dotyczy m.in. publikacji wydawnictw),

• Koszty zastąpienia personelu delegowanego do realizacji zadania,
• Koszty organizacji zajęć i spotkań dla osób niebędących beneficjentami zadania,

• Wydatki związane z zadaniem, poniesione przez Podmiot uprawniony przed i po określonym w umowie 
terminie realizacji zadania,

• Świadczenia określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)



PRZYGOTOWANIE OFERTY
Wnioski o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym oraz sprawozdanie z realizacji 

zadania należy składać na formularzach stanowiących załącznik do  Rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w 
sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania 

publicznego. , które opublikowano pod adresem:
https://pozytek.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/UPROSZCZONA-OFERTA-

REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-za%C5%82%C4%85cznik-nr-1.docx



KRYTERIA OCENY:
• FORMALNE NP. 

• OFERENT JEST UPRAWNIONY DO ZŁOŻENIA OFERTY
• DO OFERTY DOŁĄCZONO WSZYSTKIE WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

• MERYTORYCZNE NP.
• ORGANIZACYJNE

• ZASIĘG I ZNACZENIE REGIONALNE



SPRAWOZDANIE



JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach

tel. 32 730 68 68
e-mail: rops@rops-katowice.pl

www.rops-katowice.pl

Joanna Jeleniewska - specjalista ds. polityki senioralnej 
tel. 32 730 68 85

e-mail: jjeleniewska@rops-katowice.pl



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


