
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

URZĄD MIASTA IŁAWA

MECHANIZM: REGRANTING

w w w. m e c h a n i z m y w s p o l p r a c y. p l

Dokumenty opracowane przy współpracy 
z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej 

w ramach projektu
„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 
jako realizatorami zadań publicznych”



Zarządzenie nr ………….. 

Burmistrza Miasta Iławy 

z dnia………………… 

 

w sprawie rozpoczęcia naboru ofert na operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu. 

 

Na podstawie art. 11, 13 oraz 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy  

z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok, Burmistrz Miasta Iławy zarządza co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na 

realizację, w formie wsparcia, zadania samorządu miasta Iława w roku 2016  

w zakresach: 

a) Oświata i wychowanie, 

b) Ochrona i promocja zdrowia, 

c) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

d) Kultura fizyczna i sport w tym organizacja sportu masowego na terenie miasta Iława. 

 

2. Tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2 

 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego ogłoszenie: 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Iława, 

3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Iława. 

 

§ 3 

  

Wykonanie zarządzenia powierzam … . 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta Iława o konkursie ofert na 

operatora Konkursu Mikrodotacji w ramach Regrantingu 

 

Działając na podstawie art. 11, 13 oraz 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rocznego Programu 

Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok, ogłaszam otwarty konkurs na 

wybór operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach Regrantingu. 

I      Rodzaj i zakres zadania objęty konkursem 

1.Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który 

przeprowadzi Konkurs na Mikrodotacje od momentu ogłoszenia konkursu do momentu 

rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji na zadania Gminy Miejskiej Iława. 

 

2.Mikrodotacje są dotacjami w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. E oraz art. 221 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 

przeznaczonymi na realizację zadań publicznych wskazanych poniżej. 

 

3.1.Operator będzie miał za zadanie ogłosić co najmniej jeden raz w roku konkurs na 

mikrodotację oraz wspierać oferentów podczas składania, realizacji i rozliczania projektów  

w ramach mikrodotacji. 

3.2. Projekty wspierane w ramach mikrodotacji powinny dotyczyć zadań w zakresach o których 

mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w szczególności:  

a) Oświata i wychowanie:  

 projekty mieszkańców Iławy w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, 

budowania relacji, pracy w grupie na rzecz rozwiązania konkretnego problemu 

społecznego lub/i zaspokojenia konkretnej potrzeby społecznej, 

 projekty, które zakładają wymianę doświadczeń, umiejętności, kompetencji lub wiedzy 

międzypokoleniami. 

b) Ochrona i promocja zdrowia: 

 kampanie, akcje, konferencje, seminaria profilaktyczno-informacyjne dotyczące 

współczesnych chorób cywilizacyjnych skierowane do mieszkańców Iławy, 

 cykliczne programy i zajęcia profilaktyczno-informacyjne dla osób chorych  

i niepełnosprawnych, 
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c) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 

 organizacja amatorskich wydarzeń kulturalnych prezentujących twórczość mieszkańców 

Iławy w przestrzeni publicznej miasta, 

 cykliczne programy i zajęcia z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych pogłębiających ich kompetencje społeczno-kulturalne. 

d) Kultura fizyczna i sport- organizacja sportu masowego na terenie miasta Iława: 

 organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych międzypokoleniowych, 

 organizacja wydarzeń i zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób starszych, 

 organizacja wydarzeń i zajęć sportowych oraz rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych. 

4.1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w roku 

2016: 

a) Oświata i wychowanie  5000,00zł 

b) Ochrona i promocja zdrowia  5000,00zł 

c) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5000,00zł 

d) Kultura fizyczna i sport- organizacja sportu masowego na terenie miasta Iława

 5000,00zł 

4.2. Wysokość środków finansowych z budżetu Gminy Miejskiej Iława na jedną mikrodotację 

wynosi minimalnie 300,00 zł, maksymalnie 2000,00 zł. 

4.3. Środki finansowe przekazywane przez operatora dla projektodawców w ramach 

jednostkowej mikrodotacji nie mogą przekroczyć 90% wartości dofinansowania, przy czym 

wkład własny może być finansowy lub/ i niefinansowy w postaci wkładu osobowego , w tym 

pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy oraz wkład rzeczowy w postaci 

wycenionego sprzętu, środków transportu, lokali i wyposażenia.  

4.4 Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu, będzie należało: 

a) opracowanie dokumentacji konkursowej: 

- Regulaminu Konkursu na Mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu; 

- Regulaminu wyboru członków i prac Komisji Konkursowej. Zastrzega się by w skład 

Komisji wchodził co najmniej jeden pracownik Urzędu Miasta Iława, wyznaczony przez 

Burmistrza Miasta Iławy; 

- wzorów oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów (możliwe jest 

zastosowanie wzorów z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 

grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji 

3



 

3 

 

zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  

z 2011, Nr 6, poz. 25)). 

b) Przeprowadzenie Konkursu na Mikrodotacje dla innych organizacji pozarządowych (lub 

innych uprawnionych podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy) w sposób zapewniający 

jawność i uczciwą konkurencję; 

c) ogłoszenie konkursu; 

d) zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów; 

e) podpisanie umów na realizację projektów; 

f) wypłata dotacji na realizację projektów; 

g) monitoring realizacji projektów; 

h) rozliczenie realizacji projektów; 

i) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania 

ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji, 

j) rozliczenie realizacji całości zadania. 

4.5. Projektodawcami w Konkursie na Mikrodotacje mogą być organizacje pozarządowe  

w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których 

działalność statutowa mieści się w obszarze realizowanych zadań publicznych, lub grupy 

nieformalne. 

4.6. Projektodawcy w Konkursie na Mikrodotacje powinni być zobowiązani przez operatora 

do zapewnienia promocji o źródłach finansowania zadania. 

 

II      Warunki realizacji zadania 

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 

3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które statutowo 

działają w zakresie zadania pożytku publicznego jakim jest działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  art.3 ust. 3 ustawy. 

2. Na realizację zadania w roku 2016 przeznacza się kwotę 20 000 pln z budżetu Gminy 

Miejskiej Iława. 

3. Koszty zadania powinny być: 

a) bezpośrednio związane z realizacją zadania, 

b) racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe. 

4. Środki z dotacji w wysokości 10%, mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów operatora: 

a) związanych z zatrudnieniem koordynatora zadania, 

b) związanych z prać doradców, animatorów wspierających powstawanie inicjatyw 

oddolnych, 

c) związanych z obsługą finansową zadania, 

d) innych niezbędnych dla realizacji zadania  
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5. Zadanie winno być zrealizowane w okresie do 31 grudnia 2016 roku z zastrzeżeniem,  

iż szczegółowe terminy wykonania określone zostaną w umowie. 

6. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2015 - 0,00 zł. 

 

III      Termin i warunki składania ofert 

7. Oferty należy składać w wersji drukowanej na druku, który stanowi załącznik do niniejszego 

ogłoszenia, w jednym egzemplarzu z wymaganymi załącznikami, do dnia …………………, 

do godziny 14:30 w sekretariacie Urzędu Miasta Iława, pok. 312 (II piętro), 14-200 Iława, ul 

Niepodległości 13 lub przesłać pocztą na w/w adres z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 

Regranting”. 

8. Do oferty należy dołączyć propozycję dokumentacji konkursowej, zgodną z warunkami 

określonymi w niniejszym ogłoszeniu i zapewniającą jawność i uczciwą konkurencję. 

9. Informacji w sprawie w/w zadania udziela: ………………………….., tel.:……………………… 

 

IV      Zasady przyznawania dotacji  

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem 

przepisów art. 16 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru 

umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 

zadania ( Dz. U Nr 6 poz. 25 z 2011 r.).  

2. Złożona oferta oceniania jest pod względem formalnym, na podstawie karty oceny 

formalnej stanowiącej załącznik nr 1.  

Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są na posiedzenie Komisji oceniającej 

opiniującej złożone oferty. Przy ocenie merytorycznej w szczególności będą brane pod uwagę: 

a) wymagany wkład własny – nie mniej niż 10% w formie środków finansowych lub 

wkładu niefinansowego, 

b) doświadczenie oferenta przy wspieraniu organizacji pozarządowych, 

c) kwalifikacje/doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadania, 

d) potencjał administracyjny (np. biuro, sprzęt), 

e) spodziewane rezultaty promocji zadania, 

f) ocena opracowanej dokumentacji konkursowej. 

3. Burmistrz Miasta Iławy po zapoznaniu się z opinią Komisji oceniającej, ostatecznie 

wybiera i zatwierdza ofertę do dofinansowania. 

4. Przekazanie środków następuje po podpisaniu przez Burmistrza Miasta Iławy umowy  

z wybranym realizatorem zadania - operatorem. 
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5. Dotacja zostanie przyznana po wyborze najkorzystniejszej oferty w formie wspierania, 

na podstawie zawartej umowy. 

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim 

przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać 

swoją ofertę. 

7. Burmistrz Miasta Iławy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania 

dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego 

zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą 

zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności 

podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje 

umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Miejską Iława. 
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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY nazwa oferenta: ………….. 

Lp. Kryteria oceny projektu 
ilość 

punktów Uwagi 

1. 
Wysokość środków własnych (0-2 punkty), 

10% - 0 pkt.,  

11-20% – 1 pkt., 

21-30 % - 2 pkt. 

 
 

2. 

Doświadczenie oferenta przy wspieraniu organizacji pozarządowych; (0-3 

punkty), 

0 – brak, 

1 rok - 1 pkt.,  

2 lata - 2 pkt., 

3 i więcej- 3 pkt. 

 

 

3. 

Kwalifikacje/doświadczenie osoby / osób odpowiedzialnych za realizację zadania 

(0-3 punkty), 

0 – brak,  

1 osoba- 1 pkt.,  

2- 4 osób – 2 pkt., 

5 i więcej osób – 3 pkt. 

 

 

4. 

Potencjał administracyjny (np. biuro, sprzęt); (0-2 punkty),  

0 – brak,  

1- biuro wraz z zapleczem technicznym, 

2- biuro wraz z zapleczem technicznym oraz kadra. 

 
 

5. 

Spodziewane rezultaty promocji zadania (0-3 punkty), 

0 – brak,  

1- jest na niskim poziomie, 

2- jest na średnim poziomie, 

3- jest na wysokim poziomie. 

 

 

6. 

Przejrzystość i szczegółowość opracowanej dokumentacji konkursowej (0-3 

punkty),  

0 – brak,  

1- jest na niskim poziomie, 

2- jest na średnim poziomie, 

3- jest na wysokim poziomie. 

 

 

 RAZEM (maksymalnie: 16 pkt.)  
 

 
Dofinansowanie mogą otrzymać podmioty, które po ostatecznym rozstrzygnięciu komisji otrzymały minimum 8 pkt. i jednocześnie w żadnym  
z w/w kryteriów nie otrzymała oceny 0 pkt.  

 

Iława, dnia ....................................... 

 

Podpisy członków komisji dokonujących oceny merytorycznej: 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………. ………………… 

3. …………………………………………….. 

4. …………………………. ………………… 

5.  …………………………. ………………… 

6.  …………………………. ………………… 
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