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Co chcę załatwić?

Uzyskać dotację na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Kogo dotyczy?

Organizacji pozarządowych o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.) oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej,
zwanych dalej "podmiotami uprawnionymi".

Co przygotować?

Przygotuj oryginały lub kopie potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem następujących
dokumentów:
▪ aktualny wyciąg z KRS lub wpis do ewidencji,
▪ statut (organizacje ubiegające się o dofinansowanie powinny posiadać zapis o działalności
w zakresie pomocy społecznej),
▪ świadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego, określonego
w załączniku nr 1 do ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego
▪ ewentualne pełnomocnictwa niezbędne do reprezentowania podmiotu.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wypełnij ofertę według wzoru.
Druk wniosku znajdziesz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. poz. 2057).

Jak wypełnić
dokumenty?

Dokumenty wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi w ogłoszeniu objaśnieniami.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie oferty nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Termin składania dokumentów uzależniony jest od programu.
W każdym ogłoszeniu podane są terminy składania dokumentów.

Gdzie załatwię
sprawę?

Zasady składania ofert konkursowych :
1. Nabór ofert odbywa się za pomocą platformy ofert i sprawozdań www.witkac.pl. Wersję
elektroniczną oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy wygenerować i złożyć za pomocą
platformy w terminiewskazanym w ogłoszeniu.
2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy
czytelnie podpisać, zeskanować i wysłać na adres mailowy abieniada@poznan.uw.gov.pl oraz
mcieslak@poznan.uw.gov.pl (w jednej wiadomości) nie później niż 3 dni robocze od dnia
zakończenia naboru za pomocą platformy. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej
dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.
3. Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową abieniada@poznan.uw.gov.pl oraz
mcieslak@poznan.uw.gov.pl (w jednej wiadomości).
4. Ofertę wraz z załącznikami w formie papierowej należy dostarczyć do Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu przy podpisaniu umowy.
Dokumenty należy przesłać na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61 - 713 Poznań
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 61 854 13 09, 61 854 18 46

Co zrobi urząd?

Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego rozpatrzy złożone oferty, a o wynikach
poinformujemy na stronach internetowych zgodnie z terminami podanymi w ogłoszeniu danego
programu:
https://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych
Pod treścią każdego ogłoszenia znajdziesz wyniki.

KARTA USŁUGI

Nr 02/2013/PS/7

Uzyskanie dotacji dla organizacji
pozarządowej w zakresie
pomocy społecznej

Data
zatwierdzenia/aktualizacji:
18.01.2022 r.

2/2

Jaki jest czas
realizacji?

W przypadku przyznania dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego oferent zobowiązany
jest dostarczyć, w ciągu 7 dni od opublikowania informacji o rozstrzygnięciu konkursu,
do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
następujące dokumenty:
1) oświadczenie o przyjęciu dotacji określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia Wojewody
Wielkopolskiego;
2) oświadczenie o reprezentacji organizacji przy podpisaniu umowy określone w załączniku
nr 3 do ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego;
3) oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi i zaleceniami określone w załączniku nr 4 do
ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego.
W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej w terminie 7 dni od ogłoszenia
wyników, za pomocą platformy www.witkac.pl należy złożyć również aktualizację oferty
z uwzględnieniem zmian w harmonogramie i kosztorysie stosownie do przyznanej dotacji.

Wskazane załączniki są dostępne na stronie internetowej WUW w zakładce:
http://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych
Pod treścią każdego ogłoszenia znajdziesz wzór załączników.
W ramach przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji rozliczane będą wydatki związane
z realizacją projektu, mieszczące się w ramach czasowych wskazanych w ogłoszeniu oraz wynikające
z harmonogramu zawartego w ofercie. Po zaakceptowaniu przesłanych dokumentów podpisanie
umowy następuje niezwłocznie.

Jak się odwołać?

Informacje
dodatkowe

Podstawa prawna

Od decyzji w sprawie wyboru oferty nie przysługuje odwołanie.
Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest prowadzenie przez organizacje
pozarządową działalności statutowej w zakresie pomocy społecznej.
Oferent może złożyć w ramach danego konkursu jedną ofertę konkursową.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie kompletu dokumentów oraz wypełnienie oferty
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym..
Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
Pozytywne rozpatrzenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem całej wnioskowanej kwoty.
Konkursy ogłaszane są co roku w I i II kwartale, na dany rok kalendarzowy.
Kompendium wiedzy na temat organizacji pozarządowych znajdziesz na stronach internetowych:,
www.ngo.pl, https://www.gov.pl/web/pozytek
art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2020r. poz. 1057 ze zm.)

