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Zmiany do Programu pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
- nowy wymiar 2020”

1. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) w Programie pn. „Aktywne formy
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020” zatwierdzonym
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 12 lutego 2016 r. z
późniejszymi zmianami, zwanym dalej Programem, dokonuje się następujących zmian:
1)

W rozdziale VII „Tryb realizacji Programu” pkt 1 otrzymuje następujące
brzmienie: „Zasady otwartego konkursu ofert, w tym zasady składania ofert wraz
z wymaganą dokumentacją oraz zasady przyznawania dotacji, będą zawarte
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz zamieszczane:
> na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl,
> na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
> w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 - tablica ogłoszeń.

2) w rozdziale VIII „Finansowanie”:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Realizacja Programu będzie finansowana ze środków budżetowych w części
44 - zabezpieczenie społeczne. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
dysponuje na wsparcie finansowe projektów w ramach AFPWS 2020 w latach
2016 - 2020 kwotą w wysokości 20 745 000 zł, co oznacza w skali roku
możliwość przeznaczenia dotacji w wysokości 3 349 000 zł. Kwota
na realizację Programu, o której mowa w zdaniu 2 może w danym roku ulec
zmianie w przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację projektów
w ramach Programu”;

b) pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„ Zakres dofinansowania nie obejmuje:
> inwestycji związanych z budową nowych obiektów,
> pokrycia kosztów utrzymania biura Wykonawcy projektu starającego się
o przyznanie dotacji (w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników),
o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu,
> kosztów związanych ze świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z przepisów
ustawy o pomocy społecznej, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
> spłaty zaległych zobowiązań finansowych Wykonawcy projektu,
> kosztów obsługi rachunku bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów),
> kosztów leczenia i rehabilitacji osób,
> podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu
o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.);
> zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
> zakupu środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) oraz
art. 16a ust. 1 w zw. z art. lód ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.);
> amortyzacji;
> leasingu;
> rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
> odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
> kosztów kar i grzywien;
> kosztów procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie
publicznym);
> nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób
zajmujących się realizacją zadania;
> zakupu napojów alkoholowych;
> podatków i opłat z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych,
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
> kosztów wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na
podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób
podróży służbowych.

W rozdziale IX „Zasady składania ofert konkursowych” pkt 2 otrzymuje
następujące brzmienie:
„Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednego konkursu ofert.
W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną,
oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od organizacji centralnej. W
przypadku organizacji, których oddziały terenowe nie posiadają osobowości

prawnej (wymagane jest by były wpisane w KRS centralnej organizacji), oddziały
te mogą składać oferty po uzyskaniu zgody organizacji centralnej tj. na podstawie
pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach konkursu w imieniu jednostki
centralnej. Stroną umowy będzie jednostka centralna. Złożenie oferty przez oddział
terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu złożenia jednej
oferty przez zarząd główny jednostki centralnej i pozostałe oddziały terenowe.
Jednakże w ramach osobowości prawnej organizacji centralnej dodatkową ofertę
mogą złożyć maksymalnie trzy odziały terenowe.”
Pozostałe postanowienia Programu nie ulegają zmianie.
Zmiany wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia ich przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.

