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                                                                                                                           Załącznik                                                                                                                                              

                                                                                                                           do Zarządzania Nr      /BPM/2015   

                                                                                                                           Prezydenta Miasta Słupska 

                                                                                                                           z dnia........................................... 

 

 

Regulamin  Miejskiego Programu Regrantingowego. 

                          I. Postanowienia Ogólne. 

1. Miejski Program Regrantingowy to forma zlecania zadań publicznych w zakresie 

działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,  o którym 

mowa  w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Słupska 

wykorzystująca formę, o której mowa w art. 16, ust. 7 Ustawy z dnia 24 kwietnia      

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) regrantingu – rozumie się przez to jedną z finansowych form współpracy w ramach 

zlecania realizacji zadań publicznych, określoną w art. 16, ust. 7  Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2) operatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot,          

o którym mowa  w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego                     

i o wolontariacie, której Miasto Słupsk zleciło realizację zadania publicznego               

w formie regrantingu, 

3) realizatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot,                

o którym mowa  w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego                     

i o wolontariacie, realizujący zadanie publiczne wyłoniony przez operatora projektu, 

4) programie – rozumie się Miejski  Program Regrantingowy, 

5) mikrograncie – rozumie się przekazaną przez operatora w formie konkursu na 

realizację projektu dotację dla organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej. 
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      II. Cele i zasady Miejskiego Programu Regrantingowego. 

1. Celem Miejskiego Program Regrantingowego jest pobudzanie i wpieranie aktywności 

obywatelskiej mieszkańców Miasta Słupska. 

2. Podstawą realizacji Programu jest niniejsze zarządzenie oraz roczny Program 

Współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi, który uwzględnia 

Program jako jedną z form współpracy oraz określa pulę środków przeznaczoną na 

realizację Programu. 

3. W rocznym Programie Współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi                

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego mogą zostać 

określone dodatkowe priorytety wsparcia w ramach Miejskiego Programu 

Regrantingowego w roku, którego dotyczy program współpracy. 

4. Wysokość środków przewidzianych na realizację Programu określana jest w rocznym 

Programie Współpracy Miasta Słupska  z organizacjami pozarządowymi. 

5. Zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Regrantingowego zleca się                   

w trybie otwartego konkursu ofert operatorowi projektu, który  realizuje je w formie 

regrantingu. 

6. Szczegółowe warunki konkursu, o którym mowa w ust. 3 określa Prezydent Miasta 

Słupska w ogłoszeniu konkursowym.. 

7. Dopuszcza się zawarcie z operatorem projektu umowy wieloletniej na realizację 

zleconego zadania, nie dłuższej niż 5 lat. Taka możliwość powinna zostać 

przewidziana w Programie Współpracy Miasta Słupska z organizacjami 

pozarządowymi. 

III. Procedura i warunki realizacji Miejskiego Programu Regrantingowego 

1. Prezydent Miasta Słupska przygotowuje i ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie 

operatora projektu, który będzie realizatorem Miejskiego Programu Regrantingowego. 

2. Obowiązkowym załącznikiem do ofert składanych w konkursie, o którym mowa                   

w ustępie 1 jest projekt procedur służących wyłonieniu i finansowaniu przez operatora 

projektów. 
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3. Zadanie zlecane operatorowi projektu może mieć formę powierzenia lub wsparcia 

realizacji zadania publicznego. Decyzję o formie zlecenia podejmuje Prezydent Miasta 

Słupska, określając tę formę w ogłoszeniu konkursowym, o którym mowa w ust. 1.  

4. Ogólna wartość przekazanych środków przez operatora projektu na realizację 

projektów nie może być niższa niż 80 % otrzymanej dotacji  na realizację  zadania 

publicznego. 

5. Wysokość mikrograntu  może wynieść maksymalnie 5.000 zł. 

6. W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego Prezydent Miasta Słupska 

określa wysokość wymaganego wkładu własnego operatora w ogłoszeniu 

konkursowym, o którym mowa w ust. 1. 

7. Operatorem projektu może być organizacja pozarządowa lub inny podmiot, o którym 

mowa  w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego. Dopuszcza się 

możliwość składania ofert wspólnych, które będą  dodatkowo premiowane. 

8. Prezydent Miasta Słupska  ogłaszając otwarty konkurs ofert na operatora projektu 

może zawrzeć warunek, iż operator projektu uprawniony do składania ofert musi 

wykazać się doświadczeniem  we wspieraniu sektora pozarządowego  i / lub  grup 

nieformalnych. Od operatora projektu może być również wymagane doświadczenie       

w prowadzeniu programów dotacyjnych  oraz współpracy międzysektorowej                 

i animacyjnej w tym zakresie. 

9. Operator projektu odpowiada za realizację zadania, w szczególności za: 

1) wyłonienie realizatorów projektów, zgodnie z przejrzystą procedurą konkursową 

przygotowaną przez operatora projektu i zaakceptowaną przez Prezydenta Miasta 

Słupska, 

2) zawarcie umów z realizatorami projektów,  

3) przekazanie środków na realizację projektów, 

4) monitorowanie realizacji projektów i wykorzystania przekazanych środków, 

5) merytoryczne i finansowe rozliczenie realizowanych projektów, 

6) merytoryczne i finansowe rozliczenie całości realizowanego zadania. 
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10. Prezydent Miasta Słupska może w ogłoszeniu konkursowym, o którym mowa w ust. 1 

określić dodatkowe obowiązki operatora projektu. 

11. Po rozstrzygnięciu konkursu Prezydent Miasta Słupska zawiera z operatorem projektu 

umowę na realizację zadania. 

12. W umowie Prezydent Miasta Słupska określa szczegółowe warunki realizacji zadania, 

w tym także zakres i formy kontroli realizacji zadania. 

13. Operator projektu musi  podać do publicznej wiadomości: 

1) Informacje o ofertach złożonych w konkursie w ramach realizacji zadania oraz                   

o wynikach tego konkursu, 

2) Informacje dotyczące projektów dofinansowanych w konkursie.  

14. Realizacja zadania przez operatora projektu  jest monitorowana przez służby podległe 

Prezydentowi Miasta Słupska, zgodnie z umową zawartą z operatorem projektu. 

15. Operator projektu finansuje realizację projektów, które nie mogą rozpocząć się 

wcześniej niż  1 stycznia, a zakończyć później niż 30 listopada  tego samego roku 

realizacji Programu. 

16. Realizatorami projektów mogą być organizacje pozarządowe i inne podmioty,                        

o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                   

i o wolontariacie. 

17. Dopuszcza się możliwość realizacji działań przez grupy mieszkańców nie mające 

osobowości prawnej, za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w ustępie 16. 

18. Środki przeznaczone na realizację projektów nie mogą być przeznaczone na: 

1) bieżące funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

wymienionych w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie;  

2) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu samorządu Miasta Słupska 

lub jego funduszy celowych; 

3) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć; 
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4) zakup gruntów, zakup i/lub remont budynków i lokali; 

5) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego; 

6) działalność polityczną lub religijną. 

19. Niezależnie od okresu, na jaki zawarta została umowa z operatorem, zobowiązany jest 

on do rozliczenia realizacji zadania w danym roku, do końca grudnia tego roku. 

20. Rozliczenie zadania następuje poprzez złożenie sprawozdania merytorycznego                         

i finansowego, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do umowy z operatorem. 
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