
ZADANIA	  PUBLICZNE	  

NOWE	  WZORY	  OFERTY,	  UMOWY	  I	  SPRAWOZDANIA
dla	  konkursów	  i	  małych	  grantów

od	  marca	  2019	  r.



Struktura	  oferty

I.  Podstawowe  informacje  o  złożonej  ofercie.

II.  Dane  oferenta(-tów).

III.  Opis  zadania.

1.  Tytuł  zadania  publicznego.

2.  Termin  realizacji  zadania  publicznego.

3.  Syntetyczny  opis  zadania.

4.  Plan  i  harmonogram  działań  na  rok….

5.  Opis  zakładanych  rezultatów  realizacji  zadania  publicznego.

6.  Dodatkowe  informacje  dotyczące  rezultatów  zadania  publicznego.

IV.  Charakterystyka  oferenta.

V.  Kalkulacja  przewidywanych  kosztów  realizacji  zadania  publicznego.

VI.  Inne  informacje.

VII.  Oświadczenia.
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RAMOWY	  WZÓR	  UMOWY

JAKIE	  ZMIANY?



RAMOWY	  WZÓR	  UMOWY
• § 3	  Finansowanie	  zadania	  publicznego:

-‐ punkt	  5.1)	  innych	  środków	  finansowych	  w	  
wysokości…..	  – nie	  ma	  podziału	  na	  źródła;
-‐ punkt	  7	  – połączono	  punkty	  7,8,9,10	  z	  
aktualnego	  wzoru	  
-‐ usunięto	  punkt	  15	  z	  aktualnego	  wzoru	  
Zleceniodawca	  uzależnia	  przekazanie	  kolejnych	  transz	  dotacji	  od	  wydatkowania	  co	  
najmniej	  …….. %	  przekazanych	  środków)*.

• Usunięto	  § 5	  z	  aktualnego	  wzoru	  
§ 5	  Procentowy	  udział	  dotacji	  w	  całkowitym	  koszcie	  zadania	  publicznego



RAMOWY	  WZÓR	  UMOWY

• § 5	  (w	  aktualnym	  wzorze	  § 6)	  -‐ Dokonywanie	  
przesunięć	  w	  zakresie	  ponoszonych	  wydatków
-‐ zmiana	  zapisu	  w	  pkt.	  1	  – odwołanie	  do	  
dokumentacji	  konkursowej.

• § 6	  (w	  aktualnym	  wzorze	  § 7)	  – Dokumentacja	  
….	  -‐ zmniejszono	  ilość	  punktów	  – połączono	  
zapisy	  w	  pkt.	  



RAMOWY	  WZÓR	  UMOWY
• § 9	  (w	  aktualnym	  wzorze	  § 10)	  – Obowiązki	  
sprawozdawcze	  – NOWOŚĆ	  !	  

Pkt.	  1.	  Akceptacja	  sprawozdania	  i	  rozliczenie	  
dotacji	  polega	  na	  weryfikacji	  przez	  
Zleceniodawcę	  założonych	  w	  ofercie	  
rezultatów	  i	  działań	  Zleceniobiorcy.



RAMOWY	  WZÓR	  UMOWY

• § 16	  (w	  aktualnym	  wzorze	  § 17)	  –
Odpowiedzialność	  wobec	  osób	  trzecich	  – pkt.	  
2.	  dostosowano	  zapis	  odnośnie	  RODO.



RAMOWY	  WZÓR	  UMOWY
• ZAŁĄCZNIKI	  	  -‐ te	  same	  co	  w	  aktualnym	  wzorze	  
umowy:
1.	  Oferta	  realizacji	  zadania	  publicznego.
2.	  Kopia	  aktualnego	  wyciągu	  z	  właściwego	  rejestru	  lub	  
ewidencji*	  /	  pobrany	  samodzielnie	  wydruk	  komputerowy	  
aktualnych	  informacji	  o	  podmiocie	  wpisanym	  do	  Krajowego	  
Rejestru	  Sądowego*.
3.	  Zaktualizowany	  harmonogram	  działań.
4.	  Zaktualizowana	  kalkulacja	  przewidywanych	  kosztów	  
realizacji	  zadania.	  
5	  Zaktualizowana	  szacunkowa	  kalkulacja	  kosztów	  realizacji	  
zadania).
6.	  Zaktualizowany	  opis	  poszczególnych	  działań.

















ZADANIA	  PUBLICZNE	  

NOWE	  WZORY	  OFERT	  I	  SPRAWOZDAŃ
dla	  małych	  grantów	  (tryb	  19a)	  

od	  marca	  2019	  r.
















