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1. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: II 

konkurs na projekty tematyczne. 

Rusza II konkurs na projekty tematyczne! O dotacje 
mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, 
spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W 
konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: 
aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe 
traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na 
wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 
stycznia. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln EUR.. 

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją 
Stocznia i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich 
zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne 
w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni 
Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2014-2021. 

Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia: 

• Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w 
sprawy publiczne i działania społeczne: kwota 4 
500 000 euro powiększona o niewykorzystane 
środki z pierwszego konkursu, 

• Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe 
traktowanie: kwota 2 985 000 euro, powiększona 
o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu, 

• Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na 
wykluczenie: 2 970 000 euro, powiększona o 
niewykorzystane środki z pierwszego konkursu. 

W konkursie można składać wnioski na małe i duże 
dotacje. 
 

Małe dotacje: 

• minimalna kwota dotacji: 5 000 euro, 

• maksymalna kwota dotacji: 25 000 euro, 

• czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy, 

• wkład własny: nieobowiązkowy 

Duże dotacje: 

• minimalna kwota dotacji: 25 001 euro, 

• maksymalna kwota dotacji: 62 500 euro, 

• czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy 

• wkład własny: nieobowiązkowy 
Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków. 
 
Terminy składania wniosków: 

• wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 
do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe, 

• wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w 
południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w 
południe. 
 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://aktywniobywatele.org.pl/oglaszamy-ii-konkurs-
na-projekty-tematyczne/ 
 

2. Konkurs: Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu 
[edycja 2021-2023]. 

 
Rozpoczął się nabór wniosków w Konkursie Lokalne 
Partnerstwo dla Wolontariatu edycja 2021 – 2023 w 
ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i 
Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 
2030. 
 

https://aktywniobywatele.org.pl/oglaszamy-ii-konkurs-na-projekty-tematyczne/
https://aktywniobywatele.org.pl/oglaszamy-ii-konkurs-na-projekty-tematyczne/


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych 
deklarujących realizację Programu na terenie co najmniej 
jednego powiatu. 
 
Konkurs skierowany jest do: 
– organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 
2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszeń (w tym 
stowarzyszeń zwykłych), związków stowarzyszeń, fundacji 
oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych 
posiadających osobowość prawną; 
 
– osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających 
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego; 
 
– spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących 
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1133), 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; 
 
– spółdzielni socjalnych. 
 
Konkurs utrzymuje swoją dotychczasową formułę. Nie 
oczekujemy od Wnioskodawców tworzenia kategorii 
działań, definiowania grup odbiorców, czy szacowania 
kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w 
Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie 
Konkursu. W złożonych ofertach oceniane będzie 
doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji 
zadań określonych w Programie oraz propozycje ich 
przygotowania i organizacji. 
 
Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w 
wysokości 156 000 zł złotych, bez konieczności wykazania 
wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na 
realizację działań od stycznia 2021 do grudnia 2023 roku.  
W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje 
aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i 
adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, 
w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów 
wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu. 

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej 
za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji. 
 
Nabór wniosków trwa od 08.12.2020 do 30.12.2020 do 
godziny 16:00. 
Zapraszamy również do udziału w Webinarium „Jak złożyć 
wniosek w konkursie „Lokalne Partnerstwo dla 
Wolontariatu – edycja 2021 – 2023?” które odbędzie się 
16 grudnia o godzinie 12:00.  
 
Więcej znajduje się na stronie:  
https://fundusze.ngo.pl/334110-konkurs-lokalne-
partnerstwo-dla-wolontariatu-edycja-2021-2023.html 
 

3. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2021 roku 
zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w 
wieku emerytalnym.  

 
I. Rodzaj zadania: Aktywizacja społeczna seniorów 

Powiatu Lęborskiego 

 

II. Wysokość środków publicznych: 

Wysokość środków publicznych na realizację zadań z 

zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

w 2021 r. wynosi 21 000 zł. 

Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Powiatu 

Lęborskiego w wysokości łącznej do 80% całkowitego 

kosztu ww. zadania. 

 

III. Termin realizacji zadań: 

Realizacja zadań nastąpi w okresie od marca do grudnia 

2021 r. 

 

IV. Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji 

zadania. 

1. Określa specyfikacja dostępna w Wydziale 

Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Lęborku, w Biuletynie Informacji 

Publicznej http://www.powiatleborski.bip.gov.pl 

(dział „organizacje pozarządowe”), na tablicy 

ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego, na 

stronie internetowej Powiatu Lęborskiego 

http://www.powiat-lebork.com oraz na 

platformie Witkac.pl 

2. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, 

aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań 

byli mieszkańcy Powiatu Lęborskiego. 

3. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent 

zrealizuje minimum 80% założonych rezultatów, a 

https://fundusze.ngo.pl/334110-konkurs-lokalne-partnerstwo-dla-wolontariatu-edycja-2021-2023.html
https://fundusze.ngo.pl/334110-konkurs-lokalne-partnerstwo-dla-wolontariatu-edycja-2021-2023.html
http://www.powiatleborski.bip.gov.pl/
http://www.powiat-lebork.com/
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oferent realizujący rezultat zaangażuje w 

realizację zadania minimum 60% planowanych 

uczestników zadania. 

4. Oferent jest zobowiązany do szczegółowego 

opisania punktu 5 i 6 oferty w celu oceny czy 

rezultaty są realne do osiągnięcia oraz czy oferent 

przedstawia sposoby/ narzędzia do jego zbadania. 

 

V. Termin składania ofert 

1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem 

należy złożyć w wersji elektronicznej za 

pomocą programu „WITKAC” 

udostępnionego na stronie www.witkac.pl do 

dnia 15.01.2021 r., do godz. 15:00. 

2. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej 

zmiany oferty z podpisami osób 

reprezentujących organizację, zgodnie z 

zapisami KRS lub innego rejestru lub 

ewidencji, należy przesłać w formie załącznika 

za pomocą programu Witkac.pl wraz z ofertą 

na realizację zadania publicznego, z 

zastrzeżeniem pkt. 4 i 5. 

3. Oferta złożona bez wymaganego załącznika tj. 

„Ostatniej strony oferty” pozostaje bez 

rozpatrzenia, z zastrzeżeniem pkt. 4. 

4. Dopuszcza się złożenie oryginału „Ostatniej 

strony oferty”, w terminie trwania konkursu, 

do Biura Obsługi Interesanta Starostwa 

Powiatowego w Lęborku lub przesłanie Pocztą 

Polską (obowiązuje data wpływu do urzędu) 

do dnia i godziny składania ofert w konkursie. 

W tym przypadku oferta podlega ocenie. 

5. Oferent, który podczas rozstrzygnięcia 

konkursu ofert otrzyma pozytywną decyzję o 

przyznaniu dotacji powinien dostarczyć 

niezwłocznie oryginał „Potwierdzenia 

założenia oferty” do Wydziału Edukacji i 

Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w 

Lęborku (pok. 130). 

6. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą 

rozpatrywane. Oferty należy składać 

wyłącznie za pomocą programu „Witkac”. 

7. Oferty należy składać na druku stanowiącym 

załącznik nr 1 do Rozporządzenia 

Przewodniczącego Komitetu do spraw 

pożytku publicznego z dnia 24 października 

2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych 

wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z 

wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2018 r., 

poz. 2057). 

8. Oferty złożone po terminie wyznaczonym w 

ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z 

przyznaniem dotacji. 

10. Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie 

prawo unieważnienia otwartego konkursu 

ofert w zakresie rodzaju z podaniem 

przyczyny. 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty 

oraz termin dokonania wyboru ofert: 

1. Ustala się następujące zadania szczegółowe w 

obszarze działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym: 

1) powinna zawierać propozycję zadań w 

zakresie: 

a) wspierania działań zmierzających do 

tworzenia warunków dla rozwoju 

aktywności i samodzielności osób 

starszych o charakterze ponadgminnym, 

b) działań edukacyjnych, zdrowotnych, 

kulturalnych i społecznych, aktywizujących 

osoby starsze (seniorów) o charakterze 

ponadgminnym. 

c) Działań dedykowanych poprawie wsparcia 

seniorów w miejscu ich zamieszkania, jako 

najbardziej efektywnej formy pomocy. 

2) Oferent zapewni działania w zakresie 

profilaktyki – wspieranie programów 

profilaktycznych, informacyjno – edukacyjnych 

i działań w ramach edukacji publicznej osób 

starszych o charakterze ponadgminnym, 

3) Oferent zaprojektuje działania zapobiegające 

marginalizacji i izolacji społecznej osób 

starszych, których stan zdrowia utrudnia 

codzienne funkcjonowanie poprzez 

aktywizację, integrację (również integrację 

międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań 

edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych i 

społecznych o charakterze ponadgminnym, 

4) Oferent poprzez realizację zadania 

propagować będzie zdrowy styl życia wśród 

mieszkańców powiatu lęborskiego, z udziałem 

osób starszych, 

http://www.witkac.pl/
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5) Oferent zorganizuje różnorodne formy 

wsparcia oraz działań o charakterze 

ponadgminnym, aktywizujące, integracyjne 

oraz samopomocowe na rzecz osób starszych, 

6) Otwartość zadania – skierowanie oferty do 

mieszkańców powiatu lęborskiego. 

7) Realizacja zadania o charakterze 

ponadgminnym; oferty z propozycją zadań 

gminnych nie podlegają dofinansowaniu. 

2. Rozpatrzenie oferty nastąpi w terminie do 

08.03.2021 r. 

3. Skład  i tryb pracy Komisji Konkursowej oraz 

kryteria stosowanie przy wyborze oferty, określa 

Regulamin Otwartego Konkursu znajdujący się w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w 

budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku w 

wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Lęborku oraz na platformie 

Witkac.pl. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://powiatleborski.bip.gov.pl/rok-2021-kg/otwarty-
konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-
publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-osob-w-
wieku-emerytalnym-w-2021-roku.html 
 

4. Konkurs MRiPS: „Od zależności ku samodzielności”. 

 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty 

konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji 

projektów w ramach Programu „Od zależności ku 

samodzielności”. 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza jednostki 
samorządu terytorialnego, a także organizacje 
pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057), 
dalej zwanej „ustawą o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie” oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz 
osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do 
składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w 
ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”. 

W roku 2021 na realizację konkursu „Od zależności ku 
samodzielności” Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
przeznaczył kwotę 3 000 000 zł. 

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z 
zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej 
sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym 
staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 
możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. Ważne 
jest, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi była 
partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz 
osób wymagających wsparcia. W związku z tym istotne 
jest wzmocnienie i poszerzenie ofert sieci oparcia 
społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej i 
społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich 
rodzin i opiekunów poprzez wsparcie samorządów gmin 
oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy 
społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej. 

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach 
następujących Modułów: 

MODUŁ I          WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z 
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

MODUŁ II         SAMOPOMOC 

MODUŁ III       UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z 
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA 
KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO 
ŻYCIA 

MODUŁ IV       INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ 

Realizacja Programu powinna być oparta na tworzeniu 
oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi przez wszystkie podmioty działające w 
obszarze pomocy i integracji społecznej na rzecz 
inicjowania przedsięwzięć mających na celu pokonywanie 
przez osoby z zaburzeniami psychicznymi barier 
uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu 
społecznym. 

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki 
Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 22 
stycznia 2021 r. 
 
Oferty, o których mowa w ust. 1, wraz z załącznikami 
wymienionymi w rozdz. IV (oprócz opinii wojewody), 
należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie 
„Od zależności ku samodzielności” do Wydziału Polityki 
Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w 
terminie do 22 stycznia 2021 r. (liczy się data stempla 

https://powiatleborski.bip.gov.pl/rok-2021-kg/otwarty-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-osob-w-wieku-emerytalnym-w-2021-roku.html
https://powiatleborski.bip.gov.pl/rok-2021-kg/otwarty-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-osob-w-wieku-emerytalnym-w-2021-roku.html
https://powiatleborski.bip.gov.pl/rok-2021-kg/otwarty-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-osob-w-wieku-emerytalnym-w-2021-roku.html
https://powiatleborski.bip.gov.pl/rok-2021-kg/otwarty-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-osob-w-wieku-emerytalnym-w-2021-roku.html
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pocztowego) lub składają ofertę w powyższym terminie 
osobiście. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-
zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2023 
 

5. Konkurs MKDNiS: Program "Szkolny Klub Sportowy".  

 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 r. 
realizacji zadań w ramach Programu Szkolny Klub 
Sportowy. 
 
Celem Programu jest: 

1) stworzenie warunków do stymulowania i 
kształtowania nawyku podejmowania aktywności 
fizycznej przez dzieci i młodzież; 

2) stworzenie warunków do poprawy sprawności 
fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i 
młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości; 

3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród 
dzieci i młodzieży; 

4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, 
bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży; 

5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej 
sprawnych fizycznie, ze szczególnym 
uwzględnieniem dziewcząt; 

6) stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz 
zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży; 

7) optymalizacja wykorzystania lokalnej 
infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury 
przyszkolnej; 

8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i 
młodzieży; 

9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w 
obszarze sportu. 

 
Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach 
swojej podstawowej działalności statutowej realizują 
zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o 
zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. 
 
Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać pocztą do dnia 
28 grudnia 2020 r.  
 
Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na 
formularzach, które będą dostępne na stronie 

internetowej MSport www.gov.pl/sport oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu. 
Wniosek wraz załącznikami należy wysłać pocztą (lub 
złożyć w siedzibie MSport) na adres: Ministerstwo Sportu, 
Departament Sportu 
dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z 
dopiskiem na kopercie „Program Szkolny Klub Sportowy 
2021 r.”. 
 
Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data 
dostarczenia do siedziby MSport (w przypadku złożenia 
wniosku osobiście) lub data stempla pocztowego (w 
przypadku wysłania pocztą) albo data nadania przesyłki 
kurierskiej. 
 
Więcej informacji na stronie:  
https://fundusze.ngo.pl/332715-konkurs-mkdnis-
program-szkolny-klub-sportowy.html 
 

6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Starostwo Powiatowe w Lęborku, PCPR ogłasza otwarty 

konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod 

nazwą: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza Otwarty Konkurs 
Ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z 
zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
Podstawy prawne konkursu: 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 
2020 r. poz. 1057); 

2. Rozporządzenie 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 
2057);  

3. Uchwała Nr XXII/167/2020 Rady Powiatu 
Lęborskiego z dnia 29 października 2020 r. w 
sprawie przyjęcia Programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami na 2021 rok. 

I. Rodzaj zadania: Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

II. Wysokość środków publicznych: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2023
https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2023
https://fundusze.ngo.pl/332715-konkurs-mkdnis-program-szkolny-klub-sportowy.html
https://fundusze.ngo.pl/332715-konkurs-mkdnis-program-szkolny-klub-sportowy.html
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Wysokość środków publicznych na realizację zadań z 
zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 
r. wynosi 12.000 zł. 
Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Powiatu 
Lęborskiego w wysokości łącznej do 80% całkowitego 
kosztu ww. zadania. 
 

III. Termin realizacji zadań: 
Realizacja zadań nastąpi w okresie od marca do grudnia 
2021 r. 
 

IV. Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji 
zadania: 

1. Określa specyfikacja dostępna w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, w 
Biuletynie Informacji Publicznej http://www. 
powiatleborski.bip.gov.pl (dział ,,organizacje 
pozarządowe”), na tablicy ogłoszeń w budynku 
Starostwa Powiatowego w Lęborku, na stronie 
internetowej Powiatu Lęborskiego 
http://www.powiat-lebork.com oraz na 
platformie Witkac.pl. 

2. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, 
aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań 
byli mieszkańcy Powiatu Lęborskiego. 

3. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent 
zrealizuje minimum 80% założonych rezultatów, a 
oferent realizujący rezultat zaangażuje w 
realizację zadania minimum 60% planowanych 
uczestników zadania. 

4. Oferent jest zobowiązany do szczegółowego 
opisania punktu 5 i 6 oferty w celu oceny czy 
rezultaty są realne do osiągnięcia oraz czy oferent 
przedstawia sposoby/narzędzia do jego zbadania. 

 
V. Termin składania ofert: 
1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy 

złożyć w wersji elektronicznej za pomocą 
programu „WITKAC” udostępnionego na stronie 
www.witkac.pl do dnia 15 stycznia 2021 r., do 
godz. 15.00 

2. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony 
oferty z podpisami osób reprezentujących 
organizację, zgodnie z zapisami w KRS lub innego 
rejestru lub ewidencji, należy przesłać w formie 
załącznika za pomocą programu Witkac.pl wraz z 
ofertą na realizację zadania publicznego, z 
zastrzeżeniem pkt. 4 i 5. 

3. Oferta złożona bez wymaganego załącznika, tj. 
„Ostatniej strony oferty” pozostaje bez 
rozparzenia, z zastrzeżeniem pkt. 4. 

4. Dopuszcza się złożenie oryginału „Ostatniej strony 
oferty” lub „Potwierdzenia złożenia oferty”, w 
terminie trwania konkursu, do Biura Obsługi 
Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku 
lub przesłanie Pocztą Polską (obowiązuje data 
wpływu do urzędu) do dnia i godziny składania 
ofert w konkursie. W tym przypadku oferta 
podlega ocenie. 

5. Oferent, który podczas rozstrzygnięcia konkursu 
ofert otrzyma pozytywną decyzję o przyznaniu 
dotacji powinien dostarczyć niezwłocznie oryginał 
„Potwierdzenia złożenia oferty” do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (pok. 237). 

6. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą 
rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za 
pomocą programu „Witkac”. 

7. Oferty należy składać na druku stanowiącym 
załącznik 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 (t.j. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). 

8. Oferty złożone po terminie wyznaczonym w 
ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z 
przyznaniem dotacji. 

10. Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie 
prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert w 
zakresie rodzaju zadania z podaniem przyczyny. 
 

VI.   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty 
oraz termin dokonania wyboru ofert: 

1. Ustala się następujące zadania szczegółowe w 
zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
dla zadań dotyczących: 

a) integracji, warsztatów szkoleniowych, 
rehabilitacji, terapii i socjoterapii osób 
niepełnosprawnych o zasięgu powiatowym: 

• realizacja i wspieranie działań w zakresie 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych, 

• realizacja i wspieranie przedsięwzięć o 
charakterze integracyjnym osób 
niepełnosprawnych, 

• zapewnienie wsparcia informacyjnego oraz 
merytorycznego dla osób niepełnosprawnych z 
terenu powiatu lęborskiego, 

• podjęcie działań mających na celu pomoc osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w 
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szczególności dla osób, których stan zdrowia 
utrudnia codzienne funkcjonowanie, 

• realizacja i wspieranie różnorodnych form zajęć 
socjoterapeutycznych i integracyjnych, 

• otwartość zadania – skierowanie oferty do 
mieszkańców powiatu lęborskiego, 

• realizacja zadania o charakterze ponadgminnym; 
oferty z propozycją zadań gminnych nie podlegają 
dofinansowaniu; 
 

b) zorganizowania wypoczynku: 

• zorganizowanie wypoczynku dla co najmniej 50 
osób ze środowisk kwalifikujących się do objęcia 
pomocą społeczną, w tym osób z 
niepełnosprawnością (np. wycieczki krajowe, 
wycieczki międzynarodowe, kolonie letnie, 
pielgrzymki), 

• zapewnienie wsparcia informacyjnego oraz 
merytorycznego dla osób niepełnosprawnych z 
terenu powiatu lęborskiego, 

• podjęcie działań mających na celu pomoc osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w 
szczególności dla osób, których stan zdrowia 
utrudnia codzienne funkcjonowanie, 

• otwartość zadania – skierowanie oferty do 
mieszkańców powiatu lęborskiego, 

• realizacja zadania o charakterze ponadgminnym; 
oferty z propozycją zadań gminnych nie podlegają 
dofinansowaniu; 

Zadania powinny w swoim opisie zawierać formy 
integrowania mieszkańców Powiatu Lęborskiego, 
poszerzania ich wiedzy, przełamywania barier 
ograniczających ich udział w życiu społecznym i/lub 
zawodowym. Zadania powinny zachęcać mieszkańców 
Powiatu Lęborskiego do czynnego udziału w życiu 
społecznym i zawodowym. 

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 8 
marca 2020 r. 

2. Skład i tryb pracy Komisji Konkursowej oraz 
kryteria stosowane przy wyborze oferty, określa 
Regulamin Otwartego Konkursu znajdujący się w 
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy 
ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w 
Lęborku, w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lęborku oraz na platformie Witkac.pl. 

3. Oferty, które spełnią warunki formalne oraz 
zostaną pozytywnie ocenione pod względem 
merytorycznym, zostaną przedstawione 
Zarządowi Powiatu Lęborskiego celem podjęcia 

ostatecznej decyzji o wysokości udzielonego 
wsparcia. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w 
budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz 
na platformie Witkac.pl. 

5. Przekazanie środków na realizację zadania, 
nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Powiatem Lęborskim a podmiotem, którego 
oferta została wybrana w wyniku postępowania 
konkursowego. 

6. Dotacja zostanie przekazana na rachunek oferenta 
w terminie wskazanym w umowie, a zadanie 
zostanie rozliczone na podstawie poziomu 
osiągniętych rezultatów oraz faktycznie 
poniesionych kosztów udokumentowanych 
dowodami księgowymi w sprawozdaniu 
końcowym. 

7. Zarząd Powiatu Lęborskiego pozostawia bez 
rozpatrzenia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie 
złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna oferta nie 
spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

8. Środki finansowe w ramach realizowanego 
konkursu zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty 
uprawnione, których oferty będą wyłonione w 
drodze konkursu. Możliwe jest: dofinansowanie 
więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej 
oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert. 

9. Do rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru 
oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu 
odwoławczego. 

10. W przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana w 
mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, Oferent 
dokona aktualizacji kosztorysu oferty za pomocą 
programu Witkac.pl. 

11. Brak dokonania zwrotu środków finansowych z 
poprzednich umów z danym oferentem skutkuje 
nierozpatrywaniem złożonej oferty w kolejnym 
konkursie, do momentu uregulowania 
zobowiązań z Powiatem Lęborskim w ramach 
otrzymanej dotacji celowej w konkursie ofert. 

12. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy może 
przesunąć do 10 % środków zaplanowanych na 
realizację danego zadania. W przypadku 
przesunięć powyżej 10 %  środków 
zaplanowanych na realizację danego zadania 
wymagana jest zgoda Zleceniodawcy. 

13. Zleceniobiorca w trakcie realizacji zadania, za 
zgodą Zleceniodawcy, może dokonywać zmian w 
zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. 
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14. Zleceniobiorca występuje z pisemnym wnioskiem 
do Zleceniodawcy o zgodę na dokonanie zmian 
realizacji zadania publicznego. Zmiany powyższe 
wymagają aneksu do umowy. 

15. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii niewykonanie 
planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów 
założonych w umowie, na podstawie której 
zlecono realizację zadania publicznego, nie 
skutkuje uznaniem dotacji na realizację zadania 
publicznego w tej części za wykorzystaną 
niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

16. Wydatki poniesione na część realizacji zadania 
publicznego wraz z osiągniętymi rezultatami w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii uznaje się za 
uzasadnione na sfinansowanie działań 
zrealizowanych w ramach zleconego zadania 
publicznego. Kwota niewykorzystana podlega 
zwrotowi do budżetu Powiatu Lęborskiego, 
zgodnie z warunkami umowy. Zleceniodawca po 
analizie dokumentacji przedstawionej przez 
Zleceniobiorcę do rozliczenia, kierując się zasadą 
proporcjonalności, ustali kwotę dotacji 
podlegającą zwrotowi. 

VII.     Informacja o zrealizowanych przez organ 
administracji publicznej w roku bieżącym i w 
roku poprzednim zadaniach tego samego 
rodzaju i związanych z nimi kosztami. 

Powiat Lęborski przekazał na realizację zadań 
zlecanych organizacjom pozarządowym z zakresu 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych   w 
2019 r. – 12.000,00 zł, w roku 2020 – 12.000,00 zł. 

Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/334330-kopia-dzialania-na-
rzecz-osob-niepelnosprawnych.html 
 

7.  Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii 

społecznej. 

 

Z końcem kwietnia 2020 r. został uruchomiony specjalny 
program pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej 
w związku z panującą w kraju sytuacją społeczno-
gospodarczą wywołaną przez epidemię koronawirusa. 
Zainteresowanie jest bardzo duże – wsparcie otrzymało 
już 140 podmiotów, a liczba ta stale wzrasta. 
 
Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do 
wysokości 25% wartości rocznego obrotu uzyskanego w 

ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym i nie więcej 
niż 100 tys. zł. 
 
Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone 
na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.: 

1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe 
należne ZUS, US), 

2) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego 
Odbiorcy, 

3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów 
użytkowania infrastruktury itp., 

4) zatowarowanie, półprodukty itp., 
5) koszty administracyjne, 
6) koszty zakupu drobnego wyposażenia. 

 
Rozwiązanie wypracowały Ministerstwo Funduszy i 
Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi wybrani 
przez BGK. Ich lista jest dostępna na stronie bgk.pl 
 
– Organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie 
nastawioną na zysk będą mogły otrzymać wsparcie na 
przykład na wynagrodzenia czy podtrzymanie produkcji. 
W spółdzielniach socjalnych, centrach integracji 
społecznej i warsztatach terapii zajęciowej pracują ludzie z 
pasją. Podtrzymanie funkcjonowania tych podmiotów w 
czasie pandemii jest naszym obowiązkiem. W ten sposób 
inwestujemy w przyszłość. A środki na ten cel 
wygospodarowaliśmy ze zwrotów z pożyczek udzielanych 
w Programie Kapitał Ludzki, realizowanym w latach 2007-
2013. Dziś włączamy je do Funduszowego Pakietu 
Antywirusowego – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, 
minister funduszy i polityki regionalnej. 
 
Kto może skorzystać ze wsparcia? 
Z pożyczki płynnościowej, będą mogły skorzystać 
podmioty ekonomii społecznej (PES). To organizacje, które 
prowadzą działalność gospodarczą, a wypracowane zyski 
przeznaczają na realizację celów statutowych. Najczęściej 
jest to praca na rzecz osób wykluczonych, bezrobotnych, z 
niepełnosprawnościami. PES bardzo często angażują się w 
rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych. 
 
– Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Realizując to 
zadanie, wspieramy także podmioty ekonomii społecznej. 
Są to podmioty gospodarcze, które niosą pomoc 
potrzebującym i wykluczonym i - jak każda inna firma - 
zatrudniają pracowników. Pożyczka płynnościowa dla PES 
to nowe rozwiązanie, które w obecnej trudnej sytuacji 
pomoże m.in. utrzymać miejsca pracy – mówi Paweł 

https://fundusze.ngo.pl/334330-kopia-dzialania-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych.html
https://fundusze.ngo.pl/334330-kopia-dzialania-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych.html
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Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy 
europejskich w BGK. 
 
Do ubiegania się o Jednostkową Pożyczkę uprawnione 
będą następujące Podmioty Ekonomii Społecznej: 

1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia 
socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1205, z późn. zm.); 

2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi 
reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym: 

a) Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji 
Społecznej (KIS), 

b) Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w 
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z 
późn. zm.); 

3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
688, z późn. zm.) lub spółka non-profit, o której 
mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział 
sektora publicznego w tej spółce wynosi nie 
więcej niż 50%; 

4) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. 
spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 
1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 
275, z późn. zm.). 

 
Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest prowadzenie 
działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności 
statutowej, przez minimum 12 miesięcy i posiadanie 
przynajmniej jednego zamkniętego roku obrotowego. 
Organizacja powinna także spełniać kryterium mikro, 
małego lub średniego przedsiębiorcy. Podmiot powinien 
posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania 
wraz z odsetkami i wykazywać realne źródła spłaty tych 
zobowiązań. Podmiot, by ubiegać się o Pożyczkę 
Płynnościową musi spełniać łącznie wszystkie wymienione 
powyżej warunki. 
 
Szczegółowe parametry pożyczki płynnościowej: 

• Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do 
wysokości 25% wartości rocznego obrotu 
uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku 

obrachunkowym z działalności gospodarczej lub 
odpłatnej działalności statutowej i nie więcej niż 
100 tys. zł.; 

• Oprocentowanie - połowa stopy redyskonta 
weksli NBP w skali roku (stopa redyskonta z dnia 
podpisania Umowy Inwestycyjnej); 

• Okres spłaty Jednostkowej Pożyczki – dla pożyczek 
udzielonych do 31 grudnia 2020 r.*: 48 miesięcy; 
dla pożyczek udzielonych od 1 stycznia 2021 r.: 36 
miesięcy; 

• Karencja w spłacie kapitału pożyczki – dla 
pożyczek udzielonych do 31 grudnia 2020 r.*: do 
12 miesięcy; dla pożyczek udzielonych od 1 
stycznia 2021 r.: do 6 miesięcy; w okresie karencji 
brak konieczności spłaty kapitału, spłata 
wyłącznie zobowiązań odsetkowych, przy czym 
odsetki w okresie karencji mogą być spłacane w 
okresach kwartalnych (niezależnie od tego, czy 
spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie 
następowała w okresach miesięcznych czy 
kwartalnych). 

• Zabezpieczenie - preferowany weksel in blanco 
i/lub inne zabezpieczenie w zależności od 
indywidualnej oceny wniosku o Jednostkową 
Pożyczkę; 

• Brak prowizji i opłat; 

• Przeznaczenie - cele płynnościowe, finansowanie 
bieżącej działalności; 

• Pożyczkobiorca otwiera wyodrębniony rachunek 
bankowy, na który otrzymuje Jednostkową 
Pożyczkę, z zastrzeżeniem iż wydatki mogą być 
ponoszone wyłącznie z tego rachunku. 

• umorzenia - dla pożyczek udzielonych do 31 
grudnia 2020 r.* – możliwość dokonania 
częściowego umorzenia kapitału Jednostkowej 
Pożyczki w wysokości 15% lub 25% kapitału 
pożyczkowego, po spełnieniu warunku i 
osiągnięciu kryterium. 

 
*(planowane zmiany -> przedłużenie preferencyjnych 
warunków do 30.06.2021r.) 
Atrakcyjne warunki obowiązują dla pożyczek udzielanych 
do końca 2020 roku (po wprowadzeniu planowanych 
zmian preferencyjne warunki obowiązywać będą do 30 
czerwca 2021 r.). Potem PES będą mogły nadal ubiegać się 
o preferencyjne wsparcie, ale niektóre parametry 
pożyczek ulegną zmianie. Skróci się maksymalny okres 
spłaty (do 36 miesięcy) i karencja w spłacie kapitału 
pożyczki (do 6 miesięcy). 
 
Jak i gdzie złożyć wniosek? 
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Pożyczek na terenie całego kraju udzielają pośrednicy 
finansowi, współpracujący z BGK. Ich listę można znaleźć 
na stronie bgk.pl. 
 
Ważne dla PESów 
Istotny dla zainteresowanych pożyczką podmiotów 
ekonomii społecznej jest brak prowizji i opłat oraz 
możliwość spłaty pożyczki w ratach kwartalnych zamiast 
miesięcznych (w uzasadnionych przypadkach). 
 
Aktualnie (na dzień 01.12.2020r.) pożyczek 
płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej 
udzielają m. in.: 
 

• Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, 

• Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych S.A., 

• Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w 
Suwałkach. 

 
BGK na bieżąco nawiązuje współpracę z kolejnymi 
instytucjami pośredniczącymi w udzielaniu pożyczek 
podmiotom ekonomii społecznej. Ich listę na bieżąco 
można śledzić na stronie Banku. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/333826-pozyczka-
plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html 
 

8. Imprezy i zawody sportowe o zasięgu ponadgminnym. 

 
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, 
wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany 
młodzieżowe i współpracę transgraniczną. 
 
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza Otwarty Konkurs 

Ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

Podstawy prawne konkursu: 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 1057); 

2. Rozporządzenie 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 

2057); 

3. Uchwała Nr XXII/167/2020 Rady Powiatu 

Lęborskiego z dnia 29 października 2020 r. w 

sprawie przyjęcia Programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami na 2021 rok. 

  

I. Rodzaj zadania: Imprezy i zawody sportowe o 

zasięgu ponadgminnym. 

 

II. Wysokość środków publicznych: 

Wysokość środków publicznych na realizację zadań z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 

2021 r. wynosi 71.500 zł. 

Współfinansowanie w postaci dotacji z budżetu Powiatu 

Lęborskiego w wysokości łącznej do 60% całkowitego 

kosztu ww. zadania. 

 

III. Termin realizacji zadań: 

Realizacja zadań nastąpi w okresie od marca do grudnia 

2021 r. 

 

IV.  Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania: 

1. Określa specyfikacja dostępna w Wydziale 

Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Lęborku, w Biuletynie Informacji 

Publicznej http://www. powiatleborski.bip.gov.pl 

(dział ,,organizacje pozarządowe”), na tablicy 

ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w 

Lęborku, na stronie internetowej Powiatu 

Lęborskiego http://www.powiat-lebork.com oraz 

na platformie Witkac.pl. 

2. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, 

aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań 

byli mieszkańcy Powiatu Lęborskiego. 

3. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent 

zrealizuje minimum 80% założonych rezultatów, a 

oferent realizujący rezultat zaangażuje w 

realizację zadania minimum 60% planowanych 

uczestników zadania. 

4. Oferent jest zobowiązany do szczegółowego 

opisania punktu 5 i 6 oferty w celu oceny czy 

rezultaty są realne do osiągnięcia oraz czy oferent 

przedstawia sposoby/narzędzia do jego zbadania. 

 

V. Termin składania ofert: 

1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy 

złożyć w wersji elektronicznej za pomocą 

programu „WITKAC” udostępnionego na stronie 

https://fundusze.ngo.pl/333826-pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html
https://fundusze.ngo.pl/333826-pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html
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www.witkac.pl do dnia 15.01.2021 r., do godz. 

15:00. 

2. Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony 

oferty z podpisami osób reprezentujących 

organizację, zgodnie z zapisami w KRS lub innego 

rejestru lub ewidencji, należy przesłać w formie 

załącznika za pomocą programu Witkac.pl wraz z 

ofertą na realizację zadania publicznego, z 

zastrzeżeniem pkt. 4 i 5. 

3. Oferta złożona bez wymaganego załącznika, tj. 

„Ostatniej strony oferty” pozostaje bez 

rozparzenia, z zastrzeżeniem pkt. 4. 

4. Dopuszcza się złożenie oryginału „Ostatniej strony 

oferty” lub „Potwierdzenia złożenia oferty”, w 

terminie trwania konkursu, do Biura Obsługi 

Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku 

lub przesłanie Pocztą Polską (obowiązuje data 

wpływu do urzędu) do dnia i godziny składania 

ofert w konkursie. W tym przypadku oferta 

podlega ocenie. 

5. Oferent, który podczas rozstrzygnięcia konkursu 

ofert otrzyma pozytywną decyzję o przyznaniu 

dotacji powinien dostarczyć niezwłocznie oryginał 

„Potwierdzenia złożenia oferty” do Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Lęborku (pok. 130). 

6. Oferty złożone w wersji papierowej nie będą 

rozpatrywane. Oferty należy składać wyłącznie za 

pomocą programu „Witkac”. 

7. Oferty należy składać na druku stanowiącym 

załącznik 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 (t.j. 

Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). 

8. Oferty złożone po terminie wyznaczonym w 

ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z 

przyznaniem dotacji. 

10. Zarząd Powiatu Lęborskiego zastrzega sobie 

prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert w 

zakresie rodzaju zadania z podaniem przyczyny. 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty 

oraz termin dokonania wyboru ofert: 

1. Ustala się następujące zadania szczegółowe w 

obszarze wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej: 

a) przedstawienie propozycji imprez i zawodów 

sportowych o zasięgu ponadgminnym, 

ogólnopolskim lub międzynarodowym, 

rozumianych jako: 

• zawody – turnieje, rywalizacja  sportowa  w 

zakresie różnych dyscyplin sportowych np. w piłce 

nożnej, tenisie, strzelectwie, żeglarstwie, lekkiej 

atletyce, pływaniu, biegach, zawodach siłowych, 

itp. 

• masowe imprezy - wydarzenia o zasięgu 

ponadgminnym, o charakterze sportowym 

połączone z innymi towarzyszącymi imprezami, w 

rozumieniu ustawy o imprezach masowych; i/lub 

2. przedstawienie propozycji imprez sportowych dla 

osób niepełnosprawnych, 

3. otwartość zadania – skierowanie oferty do 

mieszkańców powiatu lęborskiego, 

4. zawody sportowe realizowane mogą być w 

ramach festynów, turniejów, olimpiad, mistrzostw 

itp. 

5. przedstawienie propozycji zadania do realizacji o 

zasięgu ponadponadgminnym; oferty z propozycją 

zadań gminnych nie podlegają dofinansowaniu. 

6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 

08.03.2021 r. 

7. Skład i tryb pracy Komisji Konkursowej oraz 

kryteria stosowane przy wyborze oferty, określa 

Regulamin Otwartego Konkursu znajdujący się w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Powiatu Lęborskiego, na tablicy 

ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w 

Lęborku, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych 

Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz na 

platformie Witkac.pl. 

8. Oferty, które spełnią warunki formalne oraz 

zostaną pozytywnie ocenione pod względem 

merytorycznym, zostaną przedstawione 

Zarządowi Powiatu Lęborskiego celem podjęcia 

ostatecznej decyzji o wysokości udzielonego 

wsparcia. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

Powiatu Lęborskiego, na tablicy ogłoszeń w 

budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz 

na platformie Witkac.pl. 
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10. Przekazanie środków na realizację zadania, 

nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Powiatem Lęborskim a podmiotem, którego 

oferta została wybrana w wyniku postępowania 

konkursowego. 

11. Dotacja zostanie przekazana na rachunek oferenta 

w terminie wskazanym w umowie, a zadanie 

zostanie rozliczone na podstawie poziomu 

osiągniętych rezultatów oraz faktycznie 

poniesionych kosztów udokumentowanych 

dowodami księgowymi w sprawozdaniu 

końcowym. 

12. Zarząd Powiatu Lęborskiego pozostawia bez 

rozpatrzenia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie 

złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna oferta nie 

spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

13. Środki finansowe w ramach realizowanego 

konkursu zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty 

uprawnione, których oferty będą wyłonione w 

drodze konkursu. Możliwe jest: dofinansowanie 

więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej 

oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert. 

14. Do rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru 

oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu 

odwoławczego. 

15. W przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana w 

mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, Oferent 

dokona aktualizacji kosztorysu oferty za pomocą 

programu Witkac.pl. 

16. Brak dokonania zwrotu środków finansowych z 

poprzednich umów z danym oferentem skutkuje 

nierozpatrywaniem złożonej oferty w kolejnym 

konkursie, do momentu uregulowania 

zobowiązań z Powiatem Lęborskim w ramach 

otrzymanej dotacji celowej w konkursie ofert. 

17. Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy może 

przesunąć do 10 % środków zaplanowanych na 

realizację danego zadania. W przypadku 

przesunięć powyżej 10 %  środków 

zaplanowanych na realizację danego zadania 

wymagana jest zgoda Zleceniodawcy. 

18. Zleceniobiorca w trakcie realizacji zadania, za 

zgodą Zleceniodawcy, może dokonywać zmian w 

zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. 

19. Zleceniobiorca występuje z pisemnym wnioskiem 

do Zleceniodawcy o zgodę na dokonanie zmian 

realizacji zadania publicznego. Zmiany powyższe 

wymagają aneksu do umowy. 

20. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii niewykonanie 

planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów 

założonych w umowie, na podstawie której 

zlecono realizację zadania publicznego, nie 

skutkuje uznaniem dotacji na realizację zadania 

publicznego w tej części za wykorzystaną 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

21. Wydatki poniesione na część realizacji zadania 

publicznego wraz z osiągniętymi rezultatami w 

okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii uznaje się za 

uzasadnione na sfinansowanie działań 

zrealizowanych w ramach zleconego zadania 

publicznego. Kwota niewykorzystana podlega 

zwrotowi do budżetu Powiatu Lęborskiego, 

zgodnie z warunkami umowy. Zleceniodawca po 

analizie dokumentacji przedstawionej przez 

Zleceniobiorcę do rozliczenia, kierując się zasadą 

proporcjonalności, ustali kwotę dotacji 

podlegającą zwrotowi. 

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ 

administracji publicznej w roku bieżącym i w 

roku poprzednim zadaniach tego samego 

rodzaju i związanych z nimi kosztami. 

Powiat Lęborski przekazał na realizację zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. – 63.444 zł, w 

roku 2020 – 38.228 zł. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=14749
l 
 

9.  Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku  

 
Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje 
pozarządowe na bezpłatne wsparcie informacyjno-
doradcze oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania 
NGO.  
 
Pracownicy EDUQ dyżurują od poniedziałku do piątku  

w godz. 09.00-15.00 w biurze Stowarzyszenia EDUQ , przy 

ul. Krzywoustego 1, pokój 135. 

 

https://fundusze.ngo.pl/331342-miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-granty-wyszehradzkie.html
https://fundusze.ngo.pl/331342-miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-granty-wyszehradzkie.html
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Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka oraz ze 

środków Powiatu Lęborskiego. 

 

10.  OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE SŁUPSKIM 

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie  
słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego 
wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy                        
ul. Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są  
w godz. 8.00-16.00.  
 
Punkt Informacyjny mieści się również w Lęborku                     
ul. Krzywoustego 1.  
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi 
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
obejmujących: 

1. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji 
Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS);  

2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; 

3. organizacje pozarządowe prowadzące działalność  
gospodarczą, której zyski wspierają realizację 
celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których 
celem jest zatrudnianie;  

4. inicjatywy o charakterze nieformalnym (w 
kontekście działań animacyjnych i formalizowania 
struktur); 

5. przedsiębiorstwa społeczne (PS), 
6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby  

fizyczne i przedsiębiorstwa. 
 
DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w 
tym m.in.: 
 

1. zasad uruchamiania PS, 
2. możliwych  do pozyskania środków na rozwój  

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji 
rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu  
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,  

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

6. promowania przykładów dobrze prosperujących 
PES, czy też partnerstw działających z udziałem 
PES i partnerów społecznych. 

 
Informacje udzielane są: 

1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 
(II p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 

2. telefonicznie - 59 840 29 20, 728 945 959, 
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl 
4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów,  

webinariów, konferencji. 
 
Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są  
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w 
Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135  (I p.)  
WSPARCIE DORADCZE 
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz 
biznesowe.  
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje m.in.: 

1) zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych 
form prawnych i typów), 

2) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form 
prawnych i typów), 

3) rejestrowanie działalności PES, 
4) zewnętrzne finansowanie PS i PES, 
5) prowadzenie działalności statutowej ES. 

 
Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 
obejmuje m.in.: 

1. w zakresie prawnym: prowadzenie działalności  
gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty 
działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i 
pośrednie w działaniach PES, obowiązki 
pracodawcy względem pracowników 

2. w zakresie księgowo – podatkowym:  
rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 
związane z prowadzoną działalnością, księgowość, 
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne 

3. w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, 
zarządzanie pracownikami, zarządzanie 
konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów 

4. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł 
finansowania działalności wraz ze wsparciem w 
przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe 

5. w zakresie marketingowym: planowanie  
marketingowe, kształtowanie elastyczności  
ofertowej, polityka kształtowania cen i 
optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja  
strategii marketingowej przedsiębiorstw 
społecznych, badania rynku, wypracowania i  
wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, 
nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w 
zakresie projektowania produktów i usług. 
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Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje 
m.in.: 

1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 
prowadzonej przez PES działalności gospodarczej 
lub/i statutowej odpłatnej 

2. poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz 
rynkowych, przygotowania danych  i ofert 

3. przygotowanie i praca nad biznes planem, 
 

4. negocjacje z instytucjami finansującymi. 
 
 
WSPARCIE SZKOLENIOWE 
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizację                           
i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej  
 i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu 
przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej, 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również 
wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów 
ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy. 
 
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES 
obejmuje m.in.: 

1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

2. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, 
zarządzanie finansami,      zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

3. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności  
w sferze ekonomii społecznej 

4. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie 
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie  
klientów, itp.) 

5. budowanie powiązań kooperacyjnych 
6. restrukturyzacja działalności 
7. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym 
8. umiejętności społeczne (budowanie sieci 

współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju  
przedsiębiorstw społecznych), kompetencje 
związane z pracą z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym 

9. szkolenia zawodowe i branżowe. 
 
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia 
przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa 
wsparcia polega w szczególności na: 

1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 
oczekiwanych efektów działania, 

2. pomoc w przygotowaniu planu działania 
dostosowanego do specyficznych potrzeb  
klientów, 

3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, 
wsparcie finansowe, itp.), polegającego  na 
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia, 

4. monitorowaniu wdrożenia planu działania, 
5. ocenie rezultatów planowanych działań. 

 
WSPARCIE FINANSOWE 
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w 
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada 
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania  
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, 
 zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do 
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb 
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego. 
 

Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół 
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w 
zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia 
działalności gospodarczej przez PES. 
 
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot, 
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co 
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia 
finansowego. 
 

WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju 
 ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in. 
poprzez: 

1. współpracę w zakresie zagwarantowania PES 
dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i 
najwyższej jakości usług (wymiana usług, 
współdziałanie na rzecz PES), 

2. współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp  
do wsparcia finansowego dla PES, 

3. wymianę informacji dotyczącą najbardziej 
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, 

4. wymianę doświadczeń.  
 
Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z  
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy 
mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej.  
Zapraszamy! 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich  
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk 
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e-mail: cio@cio.slupsk.pltel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

e-mail: eduq.biuro@gmail.com  

tel.: 728 945 959 

 

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w subregionie słupskim. 

  

 

 

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu www.ngo.pl, 

serwisu regionalnego www.pomorskie.ngo.pl, strony internetowej 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Magdalena Misiura 
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