
ZADANIA	  PUBLICZNE

WZORY	  OFERT	  I	  SPRAWOZDAŃ



Zadania	  publiczne	  – Otwarte	  konkursy	  ofert

Wzór	  oferty

(„formularz	  wniosku	  o	  dotację”)



Struktura	  oferty
I.  Podstawowe  informacje  o  złożonej  ofercie.

II.  Dane  oferenta(-tów).

III.  Informacja  o  sposobie  reprezentacji  oferenta(-tów)  wobec  organu  administracji  publicznej.

IV.  Szczegółowy  zakres  rzeczowy  oraz  kalkulacja  przewidywanych  kosztów  zadania  publicznego:

1.  Streszczenie  zadania  publicznego  wraz  ze  wskazaniem  miejsca  jego  realizacji.

2.  Opis  potrzeb  wskazujący  na  celowość  wykonania  zadania  publicznego  wraz  z  liczbą  oraz  opisem  odbiorców  tego  zadania.

3.  Uzasadnienie  potrzeby  dofinansowania  z  dotacji  inwestycji  związanych  z  realizacją  zadania  publicznego.

4.  Zakładany(-ne)  cel(e)  realizacji  zadania  publicznego.

5.  Opis  zakładanych  rezultatów  realizacji  zadania  publicznego.

6.  Opis  poszczególnych  działań  w  zakresie  realizacji  zadania  publicznego.

7.  Harmonogram.

8.  Kalkulacja  przewidywanych  kosztów.

9.  Przewidywane  źródła  finansowania  zadania  publicznego.

10.  Informacja  o  zamiarze  odpłatnego  wykonania  zadania.

11.  Zasoby  kadrowe  przewidywane  do  zaangażowania  przy  realizacji  zadania  publicznego.

12.  Wycena  wkładu  osobowego  przewidzianego  do  zaangażowania  przy  realizacji  zadania  publicznego.

13.  Wkład  rzeczowy  przewidziany  do  wykorzystania  przy  realizacji  zadania  publicznego.

14.  Inne  informacje,  które  mogą  mieć  znaczenie  przy  ocenie  oferty.

15.  Informacje  o  wcześniejszej  działalności  oferenta(-tów).

Oświadczenia
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Część	  III	  wzoru	  oferty
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4. Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego

W TYM POLU NALEŻY WSKAZAĆ, JAKIE CELE ORGANIZACJA
STARAJĄCA SIĘ O DOTACJĘ CHCE OSIĄGNĄĆ POPRZEZ
REALIZACJĘ TEGO PROJEKTU.
CELE POWINNY ODNOSIĆ SIĘ DO POTRZEB OPISANYCH W

POLU 2.
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ZADANIA	  PUBLICZNE	  – TRYB	  KONKURSOWY

SPRAWOZDANIE

















ZADANIA	  PUBLICZNE	  – TRYB	  POZAKONKURSOWY	  (19a)

Małe	  Granty

(Uproszczona	  oferta	  realizacji	  zadania	  
publicznego)
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ZADANIA	  PUBLICZNE	  – TRYB	  POZAKONKURSOWY	  (19a)

SPRAWOZDANIE







ZADANIA	  PUBLICZNE	  

NOWE	  WZORY	  OFERT	  I	  SPRAWOZDAŃ
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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ZADANIA	  PUBLICZNE	  

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

od	  marca	  2019	  r.

















Zapraszamy	  do	  kontaktu
Karolina	  Furmańska

Doradca	  w	  Regionalnym	  Punkcie	  Doradczym	  
dla	  organizacji	  pozarządowych

Wydział	  Współpracy	  z	  Organizacjami	  Pozarządowymi
Departament	  Spraw	  Społecznych

Urząd	  Marszałkowski	  Województwa	  Dolnośląskiego
ul.	  Walońska 3-‐5 (VII	  p.,	  pok.	  nr	  725),	  50-‐413	  Wrocław

tel.	  071/	  770-‐40-‐76
Dyżury	  doradcze:	  poniedziałki	  i	  czwartki	  (w	  godzinach	  9:00	  -‐ 14:00)

e-‐mail:	  karolina.furmanska@umwd.pl
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