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Spotkanie informacyjne



Program spotkania

� Główne założenia Programu

� Zasady naboru do Programu na 2018 r.  

� Wypełnianie oferty

� Rozliczanie dotacji 



� Cel Programu: wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska 

kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału oraz zwiększenie liczby wydarzeń 

i spotkań służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu 

nowych umiejętności, nawiązywaniu kontaktów biznesowych przez firmy i osoby 

działające w obszarach nowoczesnych technologii oraz w branżach kreatywnych.

� Program realizowany od 2013 r.

� Dlaczego Urząd Marszałkowski uruchomił Program?

� bardzo duży potencjał w regionie dla organizacji wydarzeń technologicznych

� organizowane wydarzenia skupiają kreatywnych ludzi, dają możliwość nawiązywania nowych 

kontaktów, rozwoju zawodowego

� wsparcie Województwa pozwala na organizację wydarzeń na większą skalę, przyciągać 

do regionu duże wydarzenia i wybitnych ekspertów

� duży potencjał sektora kreatywnego oraz rosnąca liczba wydarzeń i aktywności 

organizowanych w tym obszarze (nowy komponent od 2018 r.)

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem



Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

� Efekty realizacji Programu:

� 65 wspartych wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 60 tys. osób (2013-2016)

� 19 wydarzeń wspieranych w 2017 r.

Łącznie ponad 80 przedsięwzięć, w których wzięło udział ok. 80 tys. osób.

Dotychczas Województwo było partnerem 

m.in. następujących inicjatyw:

TEDx Kraków, TEDx Kazimierz, 

#e-biznes festiwal, Life Science Open Space, 

Bitspiration, Akademia Duckie Deck, 

Polsko-Amerykański Most Innowacji, 

Mobile Trends Conference & Awards, 

Startup Stage, Hive53, Open Coffee KRK … 



Regulamin konkursu 

„Małopolska – tu technologia staje się biznesem”



Zasady konkursu na 2018 r.

� formuła otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, 
w tym rozwój przedsiębiorczości

� zlecenie zadańw formie wsparcia realizacji zadań wraz 

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji

� konkurs organizowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (UODPPioW)

� na organizację konkursu w 2018 r. Zarząd Województwa 

Małopolskiego przeznacza kwotę 500 000,00 zł

� nabór ofert do 10 stycznia 2018 r.



Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji?

• organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ust. 2 UoDPPioW, tj. osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, nie działające w celu osiągnięcia zysku, 
nie będące jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami 
badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub 

samorządowymi osobami prawnymi

• tzw. organizacje kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego)

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

• spółdzielnie socjalne

• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 

przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

• stowarzyszenia zwykłe (zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach)

Cele statutowe ww. podmiotów muszą być zgodne z obszarem, celami i założeniami 
konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.



Oferta wspólna

Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne podmioty uprawnione do udziału w konkursie 

mogą złożyć ofertę wspólną. 

Oferta wspólna wskazuje:

• jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne 

organizacje pozarządowe lub podmioty uprawnione;

• sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.

Organizacje pozarządowe lub podmioty uprawnione składające ofertę wspólną ponoszą 

odpowiedzialność solidarną za złożone zobowiązania.

Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami uprawnionymi, 

określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania, załącza się do umowy 

o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Umowa powinna zawierać w szczególności: podział zadań między Oferentów, szczegółowy 

kosztorys (uwzględniający podział kosztów między Oferentów).

Umowa między podmiotami składającymi ofertę wspólną jest także załącznikiem 

do składanej oferty. 



Wydarzenia i spotkania wpisujące się w jeden z dwóch komponentów:

� KOMPONENT 1: zadania polegające na organizacji wydarzeń i spotkań technologicznych 

(m.in. konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe), organizowane głównie 

przez podmioty działające aktywnie w społeczności start-upowej, które mają na celu rozwój 

środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych 

technologii, w tym dotyczących inteligentnych specjalizacji regionalnych

� KOMPONENT 2: zadania polegające na organizacji wydarzeń i aktywności dotyczących 

rozwoju sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów 

tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych, designu i rzemiosła, 

organizowanych głównie przez podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące 

działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości 

i kompetencji mieszkańców regionu

Oferenci powinni wskazać w ofercie, w który komponent wpisuje się ich zadanie (cz. IV 

pkt 1 i/lub cz. IV pkt. 6).

Jakie wydarzenia wspieramy w ramach konkursu? 



Szczególny nacisk jest położony na wydarzenia i spotkania, które:

� mają szeroki zakres oddziaływania, co pozwoli przyciągać do Małopolski duże 

wydarzenia technologiczne i/lub dotyczące branż kreatywnych, w tym o zasięgu 

międzynarodowym, a także rozwijać istniejące inicjatywy

� poprzez formułę realizacji oraz poruszaną tematykę i zapraszanych gości/prelegentów 

przyczyniają się w efekcie do większej aktywności i integracji małopolskiego 

środowiska start-upowego, firm technologicznych oraz przedsiębiorstw i osób 

działających w sektorze kreatywnym, upowszechniania wiedzy w zakresie możliwości 

rozwoju firm z ww. branż, promowania przedsiębiorczości technologicznej oraz 

kreatywności wśród mieszkańców, w tym głównie studentów, a także dają możliwość 

nawiązania nowych kontaktów, pozyskania inwestorów, wymiany wiedzy i doświadczeń

� umożliwiają mieszkańcom rozwój kompetencji i kreatywności w obszarach związanych 

z nowymi technologiami i/lub przemysłami kreatywnymi.

Jakie wydarzenia wspieramy w ramach konkursu? 



Założenia dla organizacji wydarzeń

� Wspierane wydarzenia i spotkania muszą być organizowane na terenie województwa 

małopolskiego.

� Wydarzenia mogą wpisywać się w jedną z poniższych kategorii:

I. wydarzenia i spotkania organizowane po raz pierwszy;

II. wydarzenia i spotkania organizowane co najmniej po raz drugi.

UWAGA: inne kryteria oceny ofert w obu kategoriach!

Informację o kategorii wydarzeń należy zamieścić w ofercie (cz. IV pkt 1 i/lub cz. IV pkt. 6).

� Do konkursu mogą być składane oferty obejmujące zadania realizowane w okresie 

od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

UWAGA: środki z dotacji mogą być wydatkowane dopiero po zawarciu umowy!

� Proponowane w ofercie zadanie musi być zgodne z kompetencjami Samorządu 

Województwa Małopolskiego oraz statutową działalnością nieodpłatną lub odpłatną pożytku 

publicznego Oferenta.



Organizacja więcej niż jednego wydarzenia

� w ramach konkursu podmiot może złożyć ofertę na realizację grupy przedsięwzięć

i w ramach oferty zawrzeć kilka wydarzeń jeśli są one powiązane tematycznie i/lub mają 

wspólny temat przewodni, zbliżony cel i grupę odbiorców i/lub są organizowane cyklicznie 

(min. 3 razy w roku)

� jeśli podmiot organizuje więcej niż jedno wydarzenie i na wszystkie chce ubiegać się 

o wsparcie w ramach konkursu, rekomendujemy uwzględnienie ich wszystkich w jednej 

ofercie. 

� WYJĄTEK – odrębnie składane są oferty dla wydarzeń organizowanych po raz 

pierwszy, a odrębnie dla wydarzeń organizowanych co najmniej po raz drugi 

(INNE KRYTERIA OCENY)



Zasady przyznawania dotacji

Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności 

statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej.

Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej 

Oferenta.

Oferent nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności 

gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

Do konkursu nie mogą być składane oferty dot. zadań, które uzyskały wsparcie finansowe 

z budżetu Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa. 

Ta sama oferta nie może być także przedmiotem wniosku o dofinansowanie z pominięciem 

otwartego konkursu ofert (tzw. małe granty).



Działalność pożytku publicznego i gospodarcza (1)

Działalność 
organizacji

statutowa

Pożytku 
publicznego -
nieodpłatna

Pożytku 
publicznego -

odpłatna
gospodarcza

Działalność statutowa – określona w statucie w części dot. celów i sposobu realizacji

Działalność pożytku publicznego – działalność społecznie użyteczna prowadzona 

w sferze zadań publicznych określonych w UODPPioW (obejmująca listę ponad 30 dziedzin, tzw. 

zadań publicznych – art. 4 ust. 1 UODPPioW, m.in. „Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”). 

Działalność pożytku nie jest równoznaczna z działalnością statutową, ale często się z nią pokrywa 

(zakres działalności statutowej może być szerszy).

Działalność pożytku ma charakter niezarobkowy.



Działalność pożytku publicznego i gospodarcza (2)

Działalność pożytku publicznego może mieć dwie formy – nieodpłatną i odpłatną.

Nieodpłatna działalności pożytku publicznego – to działalność społecznie użyteczna, 

prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, określonych 

w art. 4 ust. 1 UODPPioW, za którą organizacje nie pobierają wynagrodzenia. 

Odpłatna działalność pożytku – to działalność społecznie użyteczna:

� prowadzona przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 

UODPPioW, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają 

one wynagrodzenie/opłaty;

� sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:

� rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  lub

� integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym  oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

� sprzedaż przedmiotów darowizny.



Działalność pożytku publicznego i gospodarcza (3)

Odpłatna działalność pożytku – w praktyce polega na tym, że organizacja sprzedaje produkty 

i usługi, czyli pobiera za nie opłaty na warunkach określonych w ustawie.

Podstawowe warunki prowadzenia działalności odpłatnej:

� wymóg nieosiągania zysku (przychody = koszty)

� nieprzekroczenie określonego limitu wynagrodzeń za pracę osób zajmujących się 

działalnością odpłatną (wynagrodzenie nie większe niż 3-krotność przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw) 

Przekroczenie ww. ograniczeń powoduje, że działalność odpłatna automatycznie staje się 

działalnością gospodarczą.

UWAGA:

� Zakresy działalności pożytku odpłatnej i nieodpłatnej mogą się pokrywać

� Zakresy działalności pożytku odpłatnej i działalności gospodarczej nie mogą się pokrywać

Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności 

statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. 

Nie można finansować z dotacji działalności gospodarczej Oferenta.



Warunki dofinansowania realizacji zadań

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadań, jednak  nie 

wcześniej niż od dnia zawarcia umowy. 

Środki z dotacji należy wykorzystać w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zakończenia realizacji 

zadania, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

WKŁAD WŁASNY – co najmniej 15% kosztów realizacji zadania

(wkład własny to suma wkładu finansowego, osobowego i rzeczowego, przy czym wkład finansowy 

jest obligatoryjny).

• Wkład własny finansowy: suma środków finansowych własnych, świadczeń pieniężnych od 

odbiorców zadania (np. opłaty konferencyjne), środków z innych źródeł (np. dotacje), 

pozostałych (np. środki od sponsorów)

• Wkład własny osobowy: praca społeczna członków organizacji i świadczenia wolontariuszy

• Wkład własny rzeczowy: np. w postaci sprzętu, części nieruchomości (np. sala), usług 

realizowanych nieodpłatnie przez inne podmioty)

WARTOŚĆ DOTACJI – max 85% całkowitej wartości zadania



Wydatki kwalifikowalne

� są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji;

� są uwzględnione w kalkulacji kosztów zadania; 

� są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;

� odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia 

objętego dofinansowaniem;

� zostały poniesione w okresie kwalifikowania wydatków, tj. w okresie realizacji zadania 

określonego w umowie;

� zostały faktycznie poniesione i udokumentowane, są potwierdzone właściwymi dowodami 

księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej.

Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu 

kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku oferenta, za wyjątkiem wkładu 

osobowego i rzeczowego. 



Wydatki niekwalifikowalne

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

� zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej; 

� zakup środków trwałych;

� leasing; 

� rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań; 

� odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań; 

� koszty kar i grzywien oraz procesów sądowych; 

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

� koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów); 

� podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz 
opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją zadania ponosi Oferent.

Zakaz podwójnego finansowania wydatków.



Dwa rodzaje kosztów:

� Koszty merytoryczne - bezpośrednio związane z danym zadaniem (m.in. honoraria: 

prelegentów, trenerów, ekspertów oraz inne koszty związane z udziałem prelegentów 

w poszczególnych wydarzeniach i spotkaniach, koszt wynajmu sali, koszty organizacji 

poczęstunków związanych z organizacją wydarzeń i spotkań, koszty przygotowania materiałów 

dla uczestników wydarzeń, koszt druku publikacji, koszty związane z promocją zadania).

� Koszty obsługi zadania publicznego – koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio 

przyporządkowane do konkretnego zadania lub usługi, np. koszty zarządu (m.in. 

koordynacja projektu, obsługa księgowa projektu), opłaty administracyjne (np. opłaty za najem 

powierzchni biurowych), opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę oraz inne media, 

usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty materiałów biurowych i artykułów 

piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek) zużytych na potrzeby 

projektu, środki do utrzymania czystości pomieszczeń, ubezpieczenie.

Poziom kosztów obsługi zadania publicznego nie może przekroczyć 20% łącznej wartości 

wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego. 

Przygotowanie kosztorysu – rodzaje kosztów



Zasady przygotowania oferty i załączników (1)

Rozdział VIII Regulaminu

OFERTA:

� Wzór określony Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (załącznik 

do Regulaminu)

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

� aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status 

prawny i umocowanie osób go reprezentujących (np. KRS lub inny właściwy dokument)

� inne dokumenty jeśli są wymagane w przypadku Oferenta, np. :

� szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta/Oferentów

� umowa zawarta z podmiotami składającymi ofertę wspólną (jeśli dotyczy)

� kopia umowy lub statutu spółki (w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego)

� kopia uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych 

w KRS (gdy Oferent jest w trakcie zmian statutowych)

Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl nie wymaga potwierdzania za zgodność z oryginałem.



Zasady przygotowania oferty i załączników (2)

Oferty należy składać: 

� papierowo (wraz z załącznikami) na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, parter (nowy budynek)

w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska – tu 
technologia staje się biznesem”, na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Rozwoju Gospodarczego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Termin składania ofert: 10 stycznia 2018 r.

UWAGA: O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, 
potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego)

� dodatkowo elektronicznie na adres mailowy: malgorzata.kwiecien@umwm.pl (wyłącznie 

oferta, w dokumencie Word, bez załączników)

Strony oferty powinny być ponumerowane oraz połączone w sposób trwały, np. zszyte, spięte 

(niebindowane)



Ocena formalna

� Polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty.

� Oferta jest uznana za kompletną, jeżeli dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki 

i dokumenty wymienione w Rozdziale VIII ust. 3 i 4 Regulaminu.

� Oferta, aby zostać uznana za prawidłową, musi spełniać następujące kryteria:

� oferta jest złożona przez Oferenta uprawnionego do udziału w konkursie;

� oferta jest złożona na właściwym formularzu;

� oferta jest złożona w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie;

� zadanie określone w ofercie jest zgodne z celami i założeniami konkursu.

� oferta realizacji zadania jest zgodna z działalnością statutową Oferenta (nieodpłatną lub odpłatną);

� Oferent nie pobiera świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, jeśli nie prowadzi 

działalności odpłatnej w zakresie, w jakim jest realizowane zadanie publiczne (Oferent nie może 

prowadzić działalności odpłatnej w tym samym zakresie co działalności gospodarczej);

� termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wyznaczonym w Regulaminie;

� kosztorys realizacji zadania w sposób czytelny pokazuje koszty realizacji zadania;

� wszystkie pola oferty są wypełnione (w tym oświadczenie pod ofertą); 

� oferta w formie papierowej wraz załącznikami jest podpisana przez osoby uprawnione, podpisy są 

czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną (nie wystarcza parafowanie dokumentu).

Tylko wskazane kolorem braki podlegają uzupełnieniu/korekcie na etapie oceny formalnej. 

Dodatkowo Oferenci mogą uzupełnić braki w dokumentacji polegające na braku wersji elektronicznej 

oferty.



Ocena merytoryczna

� przeprowadzana przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Województwa 

Małopolskiego

� Dotyczy tylko ofert, które przeszły pozytywnie ocenę formalną

� Kryteria:

� Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (w szczególności zakładane cele, zakładane 

rezultaty, opis poszczególnych działań, zakres merytoryczny zadania, skala i zakres oddziaływania 

organizowanych wydarzeń, doświadczenie oraz rzetelność realizowanych zadań publicznych, 

doświadczenie oferenta w organizacji wydarzeń objętych ofertą) – 0-30/35 pkt

� Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania (zasadność, realność i klarowność 
kosztorysu zadania) – 0-10 pkt

� Ocena proponowanej jakości i sposobu wykonania zadania (kwalifikacja osób, przy udziale 

których będzie realizowane zadanie, potencjał oferenta i jego aktywność w środowisku start-upowym, 

cykliczność i trwałość, profil odbiorców i grupy docelowej wydarzeń objętych ofertą) – 0-15 pkt

� Ocena udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł realizacji zadania 
oraz planowanego wkładu osobowego i rzeczowego (wysokość wkładu własnego, wielość źródeł 

finansowania projektu, ocena udziału wkładu osobowego i rzeczowego) – 0-5 pkt

Max punktacja: 60/65 pkt

Oferty, które otrzymają poniżej 50% maksymalnej liczby punktów, nie uzyskają rekomendacji 

do dofinansowania.



Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy

� Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego 

w formie uchwały w terminie nie dłuższym niż 50 dni od daty zakończenia naboru ofert.

� Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę 

do zawarcia pisemnej umowy z Oferentem.

� Dla Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nie stosuje się trybu odwołania.

� Jeśli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, Oferent może przyjąć zmniejszenie 

zakresu rzeczowego, kosztorysu lub odstąpić od podpisania umowy, o czym informuje w ciągu 

14 dni od daty publikacji wyników konkursu w BIP.

� Niedopuszczalne są zmiany w zakresie zadania, które stanowiły przedmiot oceny 

merytorycznej i miały wpływ na wybór oferty.



Oferta realizacji zadania

Instrukcja wypełniania oferty



Rozliczanie otrzymanej dotacji



Umowa o realizację zadania publicznego 

� Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania określa umowa zawarta 

pomiędzy Województwem Małopolskim a Oferentem/Oferentami.

� Po wyborze ofert, w przypadku, gdy zaszły zmiany od dnia złożenia oferty, w terminie 14 dni 

roboczych od daty publikacji wyników konkursu w BIP, Oferent składa następujące załączniki 

do umowy:

� zaktualizowany harmonogram;

� zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, 

� zaktualizowany opis poszczególnych działań,

� oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja, 

� kopię aktualnego odpisu z KRS (lub wydruk) lub innego właściwego rejestru lub ewidencji lub 

oświadczenie Oferenta o zgodności danych. 

Przystępując do otwartego konkursu ofert należy szczegółowo zapoznać się z zapisami 
wzoru umowy – Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.



Finansowanie zadania publicznego (1) 

� W umowie określone zostają następujące warunki finansowania:

� terminy realizacji zadania oraz terminy ponoszenia wydatków

� wielkość środków z dotacji

� wielkość wkładu własnego (środków finansowych, wkładu rzeczowego i osobowego 

wnoszonego przez Oferenta)

� całkowity koszt zadania (suma dotacji i wkładu własnego)

� procentowy udział wkładu finansowego Oferenta w stosunku do otrzymanej dotacji

� procentowy udział wkładu osobowego i rzeczowego Oferenta w stosunku do otrzymanej dotacji

� procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania

� Wysokość wkładu finansowego Oferenta może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się udział tych 

środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji

� Wysokość wkładu osobowego i rzeczowego Oferenta może się zmieniać, o ile nie zmniejszy 

się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji



Finansowanie zadania publicznego (2) 

� Realizując zadanie Oferent nie może przekroczyć łącznej kwoty dotacji wynikającej z 

zatwierdzonego umową zadania.

� Oferent jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie 
zadania publicznego (nie może się on zwiększyć o więcej niż 5 punktów procentowych)

� Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania nie 

jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny 

z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%, jeśli suma 
przesunięć środków dotacji w całym zadaniu nie przekroczy 20% otrzymanej dotacji, 
a dodatkowo jeśli przesunięcia nie spowodują zwiększenia kosztów obsługi zadania.

� Umowa określa także części zadania publicznego, które będą realizowane przez podmiot 

trzeci, niebędący stroną umowy.



Obowiązki związane z realizacją zadania (1)

� Prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej 
zadania

� Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat 

� Opisywanie dokumentacji finansowo-księgowej związanej z zadaniem (w tym dot. dotacji 

i innych środków finansowych) zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w tym opis musi 

zawierać w szczególności:

• szczegółowy i wyczerpujący opis merytoryczny wydatku i zadania, którego dotyczy (w tym 

miejsce i czas, przeznaczenie zakupionej usługi/towaru),

• zapis: „płatne ze środków Budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości ………… zł,

• „sprawdzono pod względem merytorycznym”, „sprawdzono pod względem rachunkowym 

i formalnym”, wraz z datą i podpisami upoważnionych osób dokonujących sprawdzenia 

dokumentów,

• „zatwierdzono do zapłaty” wraz z datą i podpisami osób upoważnionych do zatwierdzenia 

operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

• dekret księgowy – sposób i miejsce ujęcia w księgach rachunkowych wraz z datą i podpisami 

osób upoważnionych

Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków należy dołączyć do składanego 
sprawozdania z realizacji zadania. 

WYJĄTEK – gdy wielkość dotacji nie przekracza kwoty 10 000,00 zł.  



Obowiązki związane z realizacją zadania (2)

� Obowiązki informacyjne związane z informowaniem o współfinansowaniu zadania 

ze środków Województwa Małopolskiego (par. 8 umowy)

� Obowiązki sprawozdawcze:

� złożenie sprawozdania końcowego z wykonania zadania – do 30 dni od daty zakończenia 

realizacji zadania (wzór sprawozdania – Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu)

� złożenie sprawozdania częściowego – tylko w przypadku otrzymania wezwania z Urzędu 

Marszałkowskiego do jego złożenia 

� Wykorzystanie środków z przyznanej dotacji oraz uzyskane w związku z realizacją zadania 

przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, należy wykorzystać, poprzez 

realizację wszystkich płatności, w tym podatków i świadczeń od wynagrodzeń, w terminie 
14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 
2018 r.

� Niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić odpowiednio do dnia 31 stycznia 2019 r. lub 

– w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy – w terminie 

15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.



Zapraszamy do kontaktu w sprawie konkursu:

Małgorzata Kwiecień, tel. 012 63 03 475, malgorzata.kwiecien@umwm.pl

Departament Rozwoju Gospodarczego 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, Kraków



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


