
Konsultacje programu 
współpracy na 
2020 rok



Priorytety Kwoty

Kultura i sztuka 100.000 zł

Sport, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja
przedsięwzięć sportowych lub zawodów.

380.000 zł

Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej
społeczności.

80.000 zł

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek
dzieci i młodzieży.

25.000 zł

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 15.000 zł

Działalność na rzecz osób starszych oraz integracji społecznej
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

15.000 zł

Edukacja, oświata i wychowanie. 15.000 zł



Kryteria oceny

• Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez 
wnioskodawcę-ocena 0-20 pkt,

• Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w 
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-20 pkt,
Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, 
przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty 
określone będą realizować zadanie publiczne - ocena 0-30 pkt,

• Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych 
źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,

• Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w 
tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 
0-10 pkt,

• Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie 
poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich 
realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków -
ocena 0-10 pkt



Harmonogram

• Uchwalenie programu współpracy – listopad.

• Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – przewidywany termin 
– koniec listopada br.

• Termin zakończenia składania ofert – przewidywany termin 
– połowa grudnia br. 

• Ogłoszenie wyników konkursu – do 30 grudnia br.

• Podpisanie umów – do 15 stycznia 2020 roku.



Ważne:

• Podstawą do udzielenia dotacji jest spełnienie progu  60 
punktów- przy dużej konkurencji każdy punkt jest ważny.

• Proszę o realne oraz szczegółowe konstruowanie budżetu w 
ramach konkursu- jest za to 20 punktów. Dopuszczamy korektę 
w rozliczeniu na poziomie aż 30%.

• Organizacje, które realizują zadania z konkursu ofert zgodnie z 
umową zobowiązane są do informowania, iż środki pochodzą z 
funduszu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

• Sprawozdania proszę dostarczać terminowo, za to również są 
punkty! 



Organizacja imprezy – zgłaszać czy nie?

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej 

Art. 34. 1. Imprezy artystyczne lub rozrywkowe 
organizowane w ramach działalności kulturalnej 

przez podmioty, o których mowa w art. 3, 
odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób 

objazdowy, wymagają zawiadomienia organu 
gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.



Nowe wzory ofert

• Od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, 
które dostępne są na naszej stronie w zakładce 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE pod adresem:

• http://noweskalmierzyce.pl/pl/strona/informacje-
dla-organizacji-pozarzadowych

Istotną rzeczą przy pisaniu oferty jest zwrócenie uwagi 
na rezultaty – w ofercie powinny być wypisane 
zarówno rezultaty ilościowe oraz jakościowe. 

http://noweskalmierzyce.pl/pl/strona/informacje-dla-organizacji-pozarzadowych


Rezultaty w ofercie powinny być skalkulowane 
w sposób realny.  

W przypadku zawyżenia rezultatów w ofercie 
i następnie nie zrealizowania - dotacja będzie 
podlegała zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do 
niezrealizowanych rezultatów. 



6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego)

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji 

o osiągnięciu wskaźnika

Organizacja imprezy o charakterze społeczno

- kulturalnym

1 impreza Notatka z imprezy, dokumentacja fotograficzna,

informacja do prasy

Integracja mieszkańców wsi X Min. 100 osób

Ilość wydanych kotylionów dożynkowych

Podniesienie świadomości o potrzebie

organizacji życia kulturalnego na wsi

m.in. 70% Pytanie ankietowe

Ilość uszytych strojów do potrzeb imprezy 1 strój Zdjęcie stroju



KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 

15.12.2019  niedziela

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 

Skalmierzycach



DODATKOWY NABÓR NA SZKOLENIA KOMPUTEROWE
DLA OSÓB POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA

Tematyka szkoleń:

- Rodzic w Internecie, 
- Mój biznes w sieci
- Działam w sieciach społecznościowych
- Tworzę własną stronę internetową (blog)
- Rolnik w sieci
- Kultura w sieci
- Moje finanse i transakcje w sieci

Udział bezpłatny : zapewniamy pendrive z materiałami, 
przerwę obiadową oraz 2 kawowe każdego dnia. 
Czas trwania szkoleń : 2 dni po 6 godz. zegarowych



Dziękujemy za spotkanie. 


