
SPOTKANIA 
INFORMACYJNO-DORADCZE 

W SUBREGIONACH WIELKOPOLSKI

dotyczące  otwartego  konkursu  ofert 
na  realizację  w  formie  wspierania  zadań  publicznych 

Województwa  Wielkopolskiego 
z  dziedziny  pomocy  społecznej  w 2021 roku



CELE KONKURSU 

WYŁONIENIE OFERT 

I ZLECENIE ZADAŃ 
PUBLICZNYCH SWW 

Z DZIEDZINY POMOCY 
SPOŁECZNEJ  

WYRÓWNYWANIE 
SZANS I MOŻLIWOŚCI 

MIESZKAŃCÓW 
WIELKOPOLSKI 

WYRÓWNYWANIE 
RÓŻNIC MIĘDZY 
SUBREGIONAMI 
WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO



STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

DO ROKU 2030

➢wskazanie, w które cele 
strategiczne wpisuje się projekt

➢niewskazanie celów – 0 pkt 
w ocenie merytorycznej 
w kryterium dot. Strategii



PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT 

❑ podmioty prowadzące statutową działalność w dziedzinie
objętej konkursem,

❑ organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),

❑ dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne
uprawnione podmioty działające wspólnie mogą złożyć
ofertę wspólną.



KRYTERIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ PODMIOTY  

❑ Prowadzenie statutowej działalności na terenie 
Województwa Wielkopolskiego. 

❑ Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej 
konkursem. 

❑ Brak zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu 
państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 
źródeł o charakterze publicznym. 

❑ Posiadanie własnego rachunku bankowego. 

❑ Prowadzenie księgowości. 

❑ Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej. 



TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERT

WERSJA ELEKTRONICZNA
❑ wygenerowana i złożona w systemie Witkac.pl 

WERSJA PAPIEROWA
❑ wygenerowana i złożona w Witkac.pl
❑ utworzenie pliku PDF z przypisaną sumą kontrolną
❑ wydruk i złożenie podpisów 
❑ złożenie w siedzibie ROPS: osobiście, pocztą, kurierem, 

ePUAP-em – obowiązuje data wpływu

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

01.06.2021 30.11.2021

do 12.03.2021 r. 
do godz. 23:59

do 16.03.2021 r. 
do godz. 15:30



WYMAGANIA KONKURSOWE

1 NGO – 1 OFERTA – 1 ZADANIE

KWOTA DOTACJI MIN. 15 000,00 ZŁ 

WKŁAD WŁASNY FINANSOWY

- MIN. 0,01 %



OBSZARY ZADAŃ

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Działalność na rzecz integracji cudzoziemców



1. Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin.

2. Wielkopolska INFOlinia Wsparcia. 

3. Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji 
międzypokoleniowej. 

4. Realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów 
osób niesamodzielnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
osób starszych. 

5. Promowanie pozytywnego wizerunku seniora, 
np. wolontariat senioralny, kampanie społeczne.

6. Innowacyjne metody wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami na przykładzie trzech innowacji 
wypracowanych w ramach projektu 
„Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi 
opiekuńcze dla osób zależnych”. 

TYTUŁY ZADAŃ



7. Wspieranie dostępu do wczesnej wielospecjalistycznej 
rehabilitacji dla osób bez orzeczonej 
niepełnosprawności/orzeczonego stopnia 
niepełnosprawności. 
Zadanie skierowane np. do dzieci na etapie wczesnej 
rehabilitacji, osób po udarze, osób po wypadkach. 

8. Promocja pozytywnych postaw – zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży – w stosunku do osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności (w tym osób w kryzysie psychicznym).

9. Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami 
i terminalnie chorym oraz ich rodzinom poprzez 
działalność hospicyjną.  

TYTUŁY ZADAŃ



10. Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego 
polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, 
dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób 
najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi 
organizacjami pozarządowymi. 

11. Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społecznej 
imigrantów. 

12. Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w województwie wielkopolskim.  

!!!REZULTATY!!!

TYTUŁY ZADAŃ



❑ OFERTA (w generatorze Witkac.pl – oraz w siedzibie ROPS)

❑ WYCIĄG Z REJESTRU – Kopia aktualnego wyciągu z rejestru lub

ewidencji, gdy oferent nie podlega wpisowi do KRS

Organizacje wpisane do KRS – NIE SKŁADAJĄ ODPISU Z KRS!!!

❑ UPOWAŻNIENIE osób składających ofertę

❑ PEŁNOMOCNICTWO zarządu głównego dla przedstawicieli jednostki

organizacyjnej (koło, oddział)

❑ UMOWA zawarta między organizacjami – w przypadku oferty wspólnej

❑ DOKUMENT potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu

oferentów

❑ UMOWA PARTNERSKA – jeśli dotyczy

WYMAGANE DOKUMENTY



Oferta wspólna vs umowa partnerska 

OFERTA WSPÓLNA

* forma złożenia oferty

* 2 lub więcej NGO     

działające wspólnie

* podział zadań i obowiązków

* spisana umowa współpracy

* solidarna odpowiedzialność

UMOWA PARTNERSKA

* jest załącznikiem do oferty

* wskazanie rodzaju i zakresu 

wsparcia partnera

* brak podziału środków 

* partner to podmiot 

niebędący stroną umowy

* podmiot może uczestniczyć  

jako partner w wielu    

projektach



❑ racjonalne i efektywne,

❑ niezbędne do realizacji projektu, 

❑ merytorycznie uzasadnione, 

❑ ujęte w budżecie projektu,

❑ faktycznie poniesione i udokumentowane,

❑ ponoszone w okresie, którego dotyczy umowa z konta bankowego 
organizacji,

❑ VAT w przypadku, gdy organizacja nie jest płatnikiem podatku VAT. 

WAŻNE 
❑ koszty wypożyczenia sprzętu lub  uzasadnione przypadki zakupu sprzętu 

* do kwoty 10 000,00 zł brutto za jednostkę, 

❑ koszty zakupu środków ochrony w związku z epidemią COVID-19,

❑ koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne 

(w tym zatrudnienie koordynatora i obsługi księgowej) 

* nie mogą przekroczyć 20% wartości dotacji. 

KOSZTY KWALIFIKOWANE



❑ koszty funkcjonowania podmiotu związane z realizacją zadania 
proporcjonalnie odpowiadające planowanym działaniom, np.:

➢ czynsz najmu, 

➢ opłaty za prąd, gaz, wodę, CO, 

➢ usługi telekomunikacyjne, 

➢ opłaty pocztowe, 

➢ zatrudnienie koordynatora, obsługa księgowa. 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI
❑ wycena pracy specjalisty 

➢ z dotacji - do 120,00 zł/godz. zegarowa, 

➢ z dotacji - do 90,00 zł/godz. dydaktyczna. 

❑ kwalifikowane są wszystkie składniki wynagrodzenia

KOSZTY KWALIFIKOWANE – administracyjne 



❑ do 10 % – zmiany bez aneksu do umowy

❑ powyżej 10 % – konieczny aneks do umowy

ZWIĘKSZENIE WYDATKU Z DOTACJI



❑ podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać 
odliczony, 

❑ zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budynkowej,

❑ zakup środków trwałych, 

❑ amortyzacja, leasing, 

❑ koszty kar i grzywien,

❑ nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub 
finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,

❑ zakup napojów alkoholowych,

❑ koszty remontów oraz inwestycji,

❑ koszt przygotowania specjalisty do pracy,

❑ wszystkie inne koszty, które nie są wyraźnie wymienione 
w kalkulacji kosztów (np. dostawa/wysyłka, reklamówki, 
dojazdy). 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE – przykłady 



WKŁAD WŁASNY
FINANSOWY

• środki finansowe własne i z innych źródeł

• środki pieniężne od odbiorców

• WAŻNE: na poziomie min. 0,01% całości zadania

OSOBOWY

• praca społeczna członków

• świadczenia wolontariuszy

• prace administracyjne – do 30 zł/godz.

• praca ekspertów/specjalistów – do 120 zł/godz. zegarową 
lub do 90 zł/godz. dydaktyczną 

RZECZOWY

• własne obiekty

• własne urządzenia i sprzęty

• WAŻNE: nie wyceniamy w ofercie



KRYTERIA WYBORU OFERTY 

❑ PROPONOWANA JAKOŚĆ WYKONANIA ZADANIA
➢ innowacyjność / komplementarność / modelowość,
➢ wyrównywanie szans i możliwości mieszkańców

Wielkopolski oraz różnic między subregionami,
➢ działania wpisujące się w Strategię Polityki Społecznej

Województwa Wielkopolskiego,
➢ oferta wspólna / partnerstwo,
➢ zasięg oddziaływania,
➢ liczba beneficjentów,
➢ przydatność realizacji,
➢ zakładane rezultaty,
➢ klarowność opisu projektu,
➢ klarowność planu i harmonogramu.

75

96



KRYTERIA WYBORU OFERTY

❑ MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA

➢ zasoby rzeczowe,

➢ doświadczenie przy realizacji podobnych zadań.

❑ KWALIFIKACJE OSÓB REALIZUJĄCYCH PROJEKT

➢ zasoby kadrowe.

❑PLANOWANY WKŁAD OSOBOWY

➢ planowany wkład własny niefinansowy.

4

2

1



KRYTERIA WYBORU OFERTY

❑ KALKULACJA KOSZTÓW REALIZACJI
➢ zasadność i spójność z planem i harmonogramem działań,
➢ klarowność budżetu,
➢ realność stosowanych stawek, racjonalność kosztów.

❑ PLANOWANY UDZIAŁ ŚRODKÓW
FINANSOWYCH WŁASNYCH

➢ zaangażowanie wkładu własnego finansowego i świadczeń
pieniężnych od odbiorców zadania.

❑ OCENA REALIZACJI ZLECONYCH
ZADAŃ PUBLICZNYCH

➢ dotychczasowe doświadczenie ROPS
we współpracy z Oferentem

6

4

4



WARUNKI REALIZACJI

❑ EPIDEMIA COVID-19

➢ przestrzeganie aktualnych wytycznych Głównego Inspektora

Sanitarnego,

➢ zakup środków ochrony – koszt kwalifikowany.

❑ DOSTĘPNOŚĆ

➢ Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami,

➢ po 6 września 2021 r. organizacja realizująca projekt ze

środków publicznych musi zapewnić minimalne wymagania

służące zapewnieniu dostępności.



BRAKI FORMALNE

OFERTY ZŁOŻONE 
Z ZACHOWANIEM TERMINU, ALE: 

niepodpisane przez 
upoważnione osoby 

zawierające inne 

braki formalne 

niezawierające 
wymaganych 
załączników

DO UZUPEŁNIENIA 

W CIĄGU 7 DNI 



MARZENA URBAŃCZYK

tel. 61/85-67-306, marzena.urbanczyk@rops.poznan.pl 

BARBARA WOJTASZEK 

tel. 61/85-67-323, barbara.wojtaszek@rops.poznan.pl 

MARCELINA SADOWSKA 

tel. 61/85-67-323, marcelina.sadowska@rops.poznan.pl 

IZABELA ANDRZEJEWSKA 

tel. 61/85-67-957, izabela.andrzejewska@rops.poznan.pl 

MARTA CHMIELEWSKA 

tel. 61/85-67-332, chmielewska.marta@rops.poznan.pl 

MAGDALENA WIECZOREK 

tel. 61/85-67-306, magdalena.wieczorek@rops.poznan.pl 

AGNIESZKA STANIEWSKA

tel. 61/85-67-306, agnieszka.staniewska@rops.poznan.pl 

KONTAKT DO ZESPOŁU DKPS – ROPS POZNAŃ



Zapraszamy 
do współpracy

Zespół DKPS 


