
SPOTKANIE INFORMACYJNE
Otwarte konkursy ofert dla organizacji 

pozarządowych na wsparcie realizacji zada ń 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego 
w 2015 r. 
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Plan spotkania

1
Otwarty konkurs ofert – podstawowe 
informacje

Bartłomiej 
Pielas
Wydział ds. Mecenatu 
Kultury

9.30 - 10.00

2 Jak poprawnie wypełni ć ofert ę?

Bartłomiej 
Pielas
Wydział ds. Mecenatu 
Kultury

10.00 - 10.30

3 Przyznanie dotacji Monika Nowak
Wydział Ekonomiczny

10.30 - 11.00

4 Pytania
Bartłomiej 
Pielas
Monika Nowak

11.00 - 11.30
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Otwarty konkurs ofert –

podstawowe informacje

Bartłomiej Pielas

Wydział ds. Mecenatu Kultury 

i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
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Plan prezentacji

� Rodzaje zada ń publicznych

� Wysoko ść wnioskowanej dotacji i wkładu własnego

� Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie 

� Zasady uczestnictwa w konkursie

� Ścieżka oceny ofert

� Formularze, materiały pomocnicze

� Pomoc w aplikowaniu i źródła informacji
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Rodzaje zada ń publicznych

Wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkieg o 
oraz piel ęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej 

w województwie łódzkim

1. Organizacja wydarze ń artystycznych prezentuj ących dorobek polskiego 
i światowego dziedzictwa kultury na terenie województw a łódzkiego;

2. Prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku ku ltury;

3. Organizacja szkole ń dla uczniów i nauczycieli w obszarach: plastyka, 
muzyka, teatr, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, 
edukacja regionalna;

4. Realizacja projektów naukowych, badawczych i wyda wniczych 
popularyzuj ących dziedzictwo materialne województwa łódzkiego;

5. Organizacja  wydarze ń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i 
światowej w dziedzinach moda i film na terenie wojew ództwa łódzkiego.



6

Wysoko ść dotacji i wkładu własnego

środki w konkursie 700 000 zł

dotacja max 70 000 zł

wkład własny min 10%

wkład finansowy min 8%
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Podmioty uprawnione do uczestnictwa 
w konkursach

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni a 2003 r.
o działalno ści po żytku publicznego i o wolontariacie

organizacje pozarz ądowe inne podmioty
Osoby prawne lub jednostki nie posiadające 
osobowości prawnej 
� nie będące jednostkami sektora finansów 

publicznych 
� nie działające w celu osiągnięcia zysku 

w tym fundacje i stowarzyszenia

Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające 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;

� stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego;

� spółdzielnie socjalne;
� spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe nie 

działające w celu osiągania zysku
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Zasady uczestnictwa w konkursie

W konkursie mog ą być składane oferty, których realizacja 

rozpocznie si ę nie wcze śniej ni ż 01 kwietnia 2015 r. i ko ńczy 

nie pó źniej ni ż 31 grudnia 2015 r.

W konkursie mo żna zło żyć dowoln ą liczb ę ofert
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Zasady uczestnictwa w konkursie

Wkładem własnym podmiotu nie mog ą być środki finansowe 

pochodz ące z bud żetu Województwa Łódzkiego

Otrzymanie ni ższej dotacji ni ż wnioskowana - oferent składa 
korekt ę kalkulacji kosztów realizacji zadania w zakresie 
różnicy pomi ędzy wnioskowan ą a przyznan ą kwot ą dotacji 
(wkład własny oferenta pozostaje na tym samym poziomi e)
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Składanie ofert

osobi ście za pośrednictwem poczty

w: 
Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji

Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302
lub

Kancelarii Urz ędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego

ul. Piłsudskiego 8, parter (w godzinach 8.00 – 16.00)

na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łód ź
(z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert 
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa 

kulturowego”)

Pod uwag ę brana jest data wpływu

Oferty nale ży składa ć do 30 stycznia 2015 r.

Odrzuceniu podlegaj ą oferty zło żone drog ą elektroniczn ą!



Złożenie oferty w Departamencie Kultury i Edukacji w te rminie 
do 30 stycznia 2015 r.

Uchwała  Zarz ądu Województwa Łódzkiego w sprawie rozstrzygni ęcia konkursu ofert o 
udzielenie dotacji

Rozstrzygni ęcie konkursów nast ąpi do 31 marca 2015 r.

Ocena formalna oferty 02.02 – 12.02Departament Kultury
i Edukacji

Uzupełnienie bł ędów 
formalnych 13.02 – 19.02

Departament Kultury
i Edukacji

Ocena merytoryczna oferty
20.02 – 13.03

Propozycja podziału środków finansowych

Komisja Konkursowa
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Formularze, materiały pomocnicze

Formularze ofert oraz treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert znajduje się na stronie:  

� www.lodzkie.pl , zakładka Kultura – organizacje pozarz ądowe
� www.bip.lodzkie.pl , zakładka Konkursy
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Pomoc w aplikowaniu i źródła informacji

W trakcie trwania naboru ofert, w Departamencie 
Kultury i Edukacji udzielane s ą informacje na 

temat otwartych konkursów ofert

(42) 291 97 43

(42) 291 98 54

Departament Kultury 
i Edukacji 

Al. Piłsudskiego 8, 
XIII piętro, pokój 1320, 1313

bartlomiej.pielas@lodzkie.pl

monika.nowak3@lodzkie.pl

monika.staniewska@lodzkie.pl
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Jak poprawnie wypełni ć ofert ę ?
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� Kryteria oceny formalnej

� Kryteria oceny merytorycznej

� Wzór oferty realizacji zadania publicznego – studium  
przypadku

Plan prezentacji
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I etap – ocena formalna

1. Oferta została wypełniona na odpowiednim wzorze

2. Oferta została zło żona w odpowiedniej siedzibie 

3. Oferta została zło żona w terminie zawartym w ogłoszeniu 

4. Nazwa rodzaju zadania wskazana w ofercie jest zgo dna z rodzajem zadania 
wskazanym w ogłoszeniu (nazwa zadania na stronie ty tułowej)

5. Termin realizacji zadania wskazany w ofercie mie ści si ę w przedziale 
czasowym wskazanym w ogłoszeniu

6. Oferta została zło żona przez podmiot/podmioty uprawnione

7. Zadanie publiczne z ogłoszenia jest zgodne z dzia łalno ścią statutow ą 
oferenta (oferentów)

8. Oferent (oferenci) zamierzaj ą realizowa ć zadanie na rzecz Województwa 
Łódzkiego lub jego mieszka ńców

kolorem zielonym zaznaczono kryteria wskazujące na uchybienia, które 
podlegają jednokrotnej korekcie
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I etap – ocena formalna

9. Bud żet projektu jest prawidłowo wypełniony:
� wysoko ść dotacji, o któr ą wyst ępuje oferent (oferenci) mie ści si ę w 

przedziale okre ślonym w ogłoszeniu o konkursie
� wysoko ść wkładu własnego oferenta (oferentów) mie ści si ę w przedziale 

okre ślonym w ogłoszeniu o konkursie
� oferent (oferenci) wykazuje do pokrycia z dotacji t ylko koszty 

kwalifikowane
� oszacowanie warto ści wkładu osobowego jest zgodne z limitami 

wskazanym w ogłoszeniu 
� limit obsługi zadania wskazany w ofercie jest zgodn y z zapisami ogłoszenia 

konkursowego 
� poprawnie wypełniono pod wzgl ędem rachunkowym cz ęść IV oferty 

10. Oferent (oferenci) prawidłowo wypełnił o świadczenia w cz ęści V oferty
11. Oferta jest prawidłowo podpisana przez upowa żnionego przedstawiciela / 

przedstawicieli oferenta (oferentów)
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I etap – ocena formalna

12. Oferta odpowiada rodzajowi zadania wskazanego w ogłoszeniu konkursowym 
(treść oferty) 

13. Oferta zawiera wszystkie niezb ędne zał ączniki (oryginał lub kserokopia 
potwierdzona za zgodno ść z oryginałem):
� odpis z KRS lub z innego rejestru wła ściwego potwierdzaj ący status oferenta 

zgodny ze stanem faktycznym 
� pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta je żeli upowa żnienie nie wynika 

z właściwego rejestru 
� list intencyjny o współpracy partnerskiej przy real izacji zadania (je śli dotyczy; 

odnosi si ę do partnerstwa pozafinansowego)
� umow ę partnersk ą o realizacji zadania, je śli oferta składana jest jako oferta 

wspólna  (je śli dotyczy)
� statut oferenta (oferentów)
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I etap – ocena formalna

Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnieni a braków lub 
nieprawidłowo ść nastąpi pomi ędzy:

13 – 18 lutego 2015 r.
Braki nale ży uzupełni ć w terminie 7 dni od daty ukazania si ę listy.

Lista podmiotów, w których ofertach pojawił si ę błąd zostanie ogłoszona:

�w Biuletynie Informacji Publicznej

�na stronie internetowej www.lodzkie.pl (zakładka „Kultura – organizacje pozarz ądowe”)

�na tablicy ogłosze ń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
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I etap – ocena formalna

Co nale ży doł ączyć do oferty?

� odpis z KRS lub z innego rejestru wła ściwego potwierdzaj ący status 
oferenta zgodny ze stanem faktycznym

� statut oferenta (oferentów)

� pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta je żeli upowa żnienie nie 
wynika z wła ściwego rejestru

� list intencyjny o współpracy partnerskiej przy real izacji zadania (je śli 
dotyczy; odnosi si ę do partnerstwa pozafinansowego)

� umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania (je śli dotyczy)
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I etap – ocena formalna

Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokop ii 
musz ą zosta ć potwierdzone za zgodno ść z oryginałem (na 
każdej stronie) przez osob ę upowa żnion ą do 
reprezentowania oferenta.
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I etap – ocena formalna

Odrzuceniu podlegaj ą oferty:
� złożone po terminie,

� złożone w nieodpowiedniej siedzibie,

� złożone na nieprawidłowym formularzu,

� wypełnione z naruszeniem warunku dotycz ącego udziału kosztów obsługi zadania (nie wi ęcej ni ż 
10% wnioskowanej dotacji) ,

� nieodpowiadaj ące rodzajowi zadania wskazanemu w ogłoszeniu (tre ść oferty),

� dotycz ące zadania, które nie jest obj ęte celami statutowymi podmiotu składaj ącego ofert ę,

� złożone przez podmiot nieuprawniony do wzi ęcia udziału w konkursie,

� zawieraj ące wniosek o dotacj ę w kwocie przekraczaj ącej dopuszczalny limit okre ślony w 
ogłoszeniu,

� zakładaj ące pokrycia z wnioskowanej dotacji kosztów niekwalifi kowanych,

� niespełniaj ące warunku dotycz ącego udziału środków własnych finansowych oferenta (min. 8% 
kosztu całkowitego zadania).
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II etap – ocena merytoryczna

Kryteria oceny merytorycznej pkt

1 0-10

2 0-10

3 0-10

4 0-10

5

0-3

0-3

0-4

Wskazanie istotnych kwestii problemowych województwa (opis szczegółowych potrzeb, 
diagnoza), które zostan ą rozwi ązane (złagodzone) dzi ęki realizacji projektu

Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbior ców, liczba, sposób 
pozyskania uczestników) adekwatne w powi ązaniu z celami zadania.

Opis zakładanych w ofercie celów oraz działa ń jest ze sob ą spójny i logiczny,  działania 
wynikaj ą bezpośrednio z celów zadania, a te z opisu potrzeb wskazuj ących na konieczno ść 
wykonania zadania publicznego.

Zakładany wpływ realizacji zadania na opisane w oferc ie potrzeby.

Opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realiza cji zadania – posiadane przez 
oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do p ozyskania w przypadku realizacji 
zadania,

Zasoby kadrowe – konieczne do realizacji zadania – posia dane przez oferenta lub dobrze 
zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku  realizacji zadania,

Doświadczenie w realizacji zada ń o zbli żonym charakterze 
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II etap – ocena merytoryczna

Kryteria oceny merytorycznej pkt

6 0-5

7

0-5

0-5

0-5

8

0

3

6

10

Harmonogram realizacji zadania jest spójny i realny o raz zawiera wszystkie etapy 
potrzebne do  wykonania zadania

Zasadno ść przedstawionych kosztów 

Adekwatno ść wysoko ści kosztów 

Adekwatno ść kosztów do efektów realizacji zadania 

Wkład własny równy wymaganemu w ogłoszeniu o konkursie

Wkład własny wy ższy od wymaganego w konkursie o 0,01- 5,99 pkt. proc.

Wkład własny wy ższy od wymaganego w konkursie o 6 – 10 pkt. proc.

Wkład własny wy ższy od wymaganego w konkursie o wi ęcej ni ż 10,01 pkt. proc.
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II etap – ocena merytoryczna

Kryteria oceny merytorycznej pkt

9 0-24

10 0-16

11 0-8

12 0-8

13 0-8

14 0-8

15 0-8

Ranga/znaczenie przedsi ęwzięcia dla jego odbiorców i województwa łódzkiego

Skuteczno ść metod pozyskania odbiorców przedsi ęwzięcia

Budowanie to żsamości kulturowej mieszka ńców województwa łódzkiego

Kompetencje i do świadczenie realizatorów proponowanego przedsi ęwzięcia 

Stworzenie mo żliwo ści wykorzystywania przez inne podmioty materiałów
dokumentuj ących przedsi ęwzięcie po jego zako ńczeniu

Dostęp organizatora przedsi ęwzięcia do profesjonalnego zaplecza technicznego,
umo żliwiaj ącego realizacj ę planowanego przedsi ęwzięcia na najwy ższym poziomie
merytorycznym

Nawiązanie współpracy z instytucjami/organizacjami specjalizuj ącymi si ę w swojej
działalno ści w tematyce planowanego przedsi ęwzięcia
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II etap – ocena merytoryczna

Ocena minimalna, aby projekt oferty otrzymał rekome ndacj ę do 

dotacji to nie mniej ni ż  65 % oceny maksymalnej (160 pkt-ów)

104 punkty
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Wypełnianie oferty - na co zwróci ć uwagę

Studium przypadku

Podmiot składający ofertę:
Stowarzyszenie „Kulturalne Pabianice”

Nazwa zadania:

Młoda alternatywa 2015



Niepotrzebne skreślić (przypis nr 1 
w ofercie) 

Tytuł zadania ustalany przez 
oferenta

Termin realizacji zadania: nie 
wcześniej niż 01.04.2015 i nie 

później niż 31.12.2015

Realizacja zadań w obszarze  
kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury, ochrony dziedzictwa 

kulturowego odbywa się wyłącznie 
w formie wspierania realizacji 

zadania publicznego.

Organem administracji publicznej 
wspierającym realizację zadania 

publicznego jest Zarząd Województwa 
Łódzkiego



Dane na temat podmiotu

Działalność zgodna z KRS lub 
statutem organizacji



Jeżeli jakieś informacje nie 
dotyczą podmiotu, wpisuje się 

„nie dotyczy” 

Opis zadania publicznego



Opis potrzeb, na które 
odpowiada realizowane 

zadanie

Opis grupy adresatów 
realizowanego zadania



Cele realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

Opis działań w ramach 
zadania (spójny z 
harmonogramem i 

kosztorysem przedstawionymi 
w punktach III.9 i IV.1)

Termin zgodny z datami 
wskazanymi na pierwszej stronie 

oferty

Harmonogram zadania
z dokładnością do co najmniej 

miesiąca



Zakładane rezultaty realizacji 
zadania. Należy podać – gdy jest 
to możliwe – liczbową wielkość 

osiągniętych rezultatów 
(przewidywana liczbę osób, do 
której skierowane jest zadanie; 
liczbę publikacji; nakład, itp.).



Konieczne wypełnienie 
kolumn:

- „ilość jednostek”
- „koszt jednostkowy w zł”
- „rodzaj miary”

W przypadku 
niemożliwości dokładnego 

oszacowania liczby 
jednostek,  rodzajem miary 
może być „komplet (kpl.)”, 

„zestaw” itp.

Po podpisaniu umowy, 
będzie możliwość 

dokonania przesunięć 
między pozycjami 

kosztorysu w wysokości do 
5% danej pozycji. 
Zabronione jest 

zwiększanie kosztów 
obsługi administracyjnej 

zadania.

Koszty obsługi administracyjnej 
zadania, pokrywane z dotacji,  nie 

mogą być wyższe niż 10% jej 
wysokości. 



Środkami finansowymi z innych źródeł 
mogą być dotacje uzyskane z innych 
jednostek samorządu terytorialnego 

Udział procentowy należy oszacować 
do drugiego miejsca po przecinku 

Informacja o 
dotacjach z innych 
źródeł publicznych, 
niepochodzących z 

budżetu 
województwa 

łódzkiego 



Informacja o 
osobach 

zaangażowanych 
w stronę 

organizacyjną 
przedsięwzięcia

Zasoby rzeczowe, 
którymi dysponuje 

oferent i które 
zostaną 

wykorzystane do 
realizacji zadania

Doświadczenie organizacji w realizacji 
przedsięzięć podobnego rodzaju



Oferent związany jest ofertą do momentu 
rozstrzygnięcia konkursu 

Jest to jedyne miejsce oznaczone 
przypisem numer 1), które może pozostać 

nieskreślone, jeżeli wobec oferenta 
zachodzą obie możliwości.

Podpisy osób upoważnionych 
do reprezentowania oferenta 
zgodnie z zapisem w KRS-ie

Obok wyciągu z KRS-u, do oferty należy 
dołączyć statut oferenta i umowę 

partnerską w przypadku oferty wspólnej 
oraz listy intencyjne w przypadku 

partnerstwa pozafinansowego



Przypisy stanowią integralną 
część oferty i muszą być 

złożone wraz z nią
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Dziękuję za uwagę

Bartłomiej Pielas

bartlomiej.pielas@lodzkie.pl

(42) 291 97 43
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Przyznanie dotacji

na wsparcie realizacji zadania 

publicznego 

Monika Nowak

Wydział Ekonomiczny
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Plan prezentacji

� Rozstrzygnięcie konkursu
� przyznanie dotacji
� montaż finansowy oferty
� korekta kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania

– I wersja – przykład
� Korekta kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania

– II wersja - przykład

� Podpisanie umowy i przekazanie dotacji

� Realizacja umowy
� wydatkowanie dotacji
� wydatkowanie dotacji a kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
� zmiana wartości zadania
� rozliczenie dotacji – sprawozdanie końcowe
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Rozstrzygni ęcie konkursu

Nie pó źniej ni ż w terminie do dnia:
31 marca 2015 roku

� decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Łódzkiego
w formie uchwały,

� o podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

� od decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego nie przysługuje odwołanie.
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Przyznanie dotacji

Zgodnie z regulaminem kwota wnioskowanej dotacji 

nie może być większa niż 70 000 zł

�dotacja przyznana w kwocie wnioskowanej

(kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów całości zadania)

�dotacja przyznana w kwocie niższej niż wnioskowana

Uwaga: Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji 
lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
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Przyznanie dotacji

W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota
dotacji, oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od
daty rozstrzygni ęcia konkursu do przedło żenia
korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji
zadania , w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną
a przyznaną kwotą dotacji.

Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z dotacji.
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Przyznanie dotacji

W ramach korekty kalkulacji przewidywanych kosztów
realizacji zadania oferenci nie mogą:

�zmniejszyć wysokości zaoferowanego wkładu własnego 
finansowego

Uwaga: Oferent w ramach korekty kalkulacji przewidywanych kosztów 
realizacji zadania mogą zmniejszać wkład własny osobowy 
(jeśli dotyczy).
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Monta ż finansowy Oferty

Koszty całości zadania = 100%

dotacja ≤ 90% wkład własny ≥ 10%

wkład własny 

finansowy ≥ 8% 
kosztów całości 
zadania

wkład własny 

osobowy 

(wkład własny –
wkład własny 
finansowy)
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Monta ż finansowy Oferty

Koszty całości zadania = 100 000 zł

dotacja = 70 000 zł (70%) wkład własny = 30 000 zł (30 %)

wkład własny 

finansowy = od 8 000 zł (8%) do 30 000 zł (30%)

wkład własny 

osobowy = od 0 zł do 22 000 zł
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Korekta kalkulacji przewidywanych kosztów 
realizacji zadania – I wersja - przykład

Koszty całości zadania = 80 000 zł

dotacja = 50 000 zł (max 70%) wkład własny = 30 000 zł

wkład własny 

finansowy = od 8 000 zł do 30 000 zł 

wkład własny 

osobowy = od 0 zł do 22 000 zł
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Korekta kalkulacji przewidywanych kosztów 
realizacji zadania – II wersja - przykład

Koszty całości zadania = 70 000 zł

dotacja = 50 000 zł (max 70%) wkład własny = 20 000 zł

wkład własny 

finansowy = od 8 000 zł do 20 000 zł 

wkład własny 

osobowy = od 0 zł do 12 000 zł
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Podpisanie umowy 
i przekazanie dotacji

Czas przygotowania i podpisania umowy trwa około 3 tygodni.

Umowa okre śla:
� zadanie na jakie dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

� wysokość dotacji udzielanej wykonującemu zadanie,

� termin wykorzystania dotacji, od dnia zawarcia umowy nie dłuższym niż
do dnia 31 grudnia danego roku,

� tryb kontroli wykonywania zadania,

� termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

� termin zwrotu dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie

z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
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Podpisanie umowy 
i przekazanie dotacji

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a podmiotem
wskazanym w uchwale Zarządu Województwa Łódzkiego.

W przypadku niepodpisania przez oferenta umowy
w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej podpisania
uznaje się, że oferent zrezygnował z realizacji zadania.
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Wydatkowanie dotacji

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie
wydatków:

� niezbędnych do realizacji zadania,

� przewidzianych w ofercie, kosztorysie i umowie,

� spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego
gospodarowania środkami publicznymi,

� poniesionych w terminie realizacji zadania,

� wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta.
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Wydatkowanie dotacji

Z przyznanej dotacji nie mo żna sfinansowa ć :

� zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

� budowy, zakupów budynków lub lokali, zakupów gruntów,

� wydatków związanych z działalnością gospodarczą,

� zakupów środków trwałych, których jednostkowy koszt 
przekracza 3.500,00 zł,

� kosztów obsługi administracyjnej zadania publicznego
przekraczających 10% dotacji.



54

Wydatkowanie dotacji a kosztorys ze 
wzgl ędu na rodzaj kosztów

Wydatki realnie poniesione muszą być dokładnym 
odzwierciedleniem rodzaju kosztów wskazanych w ofercie.

Dlatego zaleca się przeanalizowanie planowanych wydatków 
pod kątem późniejszego ich rozliczania w sprawozdaniu 

końcowym.
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Zmiana warto ści zadania

� jeżeli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość
zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji,
z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych
kosztach zadania,

� jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, 
wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
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Zmiana warto ści zadania

Oferta

Całkowity koszt zadania 
publicznego

Środki finansowe z 
dotacji

Środki własne 
Inne źródła

100,00%

100.000,00

40,00%

40.000,00

60,00%

60.000,00

Realizacja zadania – poniesione wydatki

Całkowity koszt zadania 
publicznego

Środki finansowe z 
dotacji

Środki własne 
Inne źródła

100,00%

85.000,00

47,06%

40.000,00

52,94%

45.000,00

Kwota dotacji dla nowego kosztu całkowitego

Całkowity koszt zadania 
publicznego

Środki finansowe z 
dotacji jakie można 

było wydać przy 
nowym koszcie 

całkowitym

Środki własne 
Inne źródła

100,00%

85.000,00

40,00%

34.000,00

60,00%

45.000,00

Zwrot dotacji

40.000 – 34.000 = 6.000

Niezachowany udział procentowy 
dotacji w całkowitych kosztach
związanych z realizacją zadania
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Rozliczenie dotacji

Do 30 dni po upływie terminu realizacji zadania nal eży zło żyć 
sprawozdanie z jego wykonania

Wzór sprawozdania jest zał ącznikiem do umowy dotacji
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Podsumowanie

042 291 98 54

042 291 97 43

monika.nowak3@lodzkie.pl

monika.staniewska@lodzkie.p l

bartlomiej.pielas@lodzkie.pl

Departament Kultury 
i Edukacji 

Piłsudskiego 8, 
XIII piętro, 

pokój 1314, 1320
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Dziękuję za uwagę

Monika Nowak

monika.nowak3@lodzkie.pl

(42) 291 98 54


