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Małe granty 2020
Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2019.688- t.j. z późn.
zm) umożliwiają organizacjom pozarządowym ubieganie się o dotację od samorządu w formie tak zwanego "małego
grantu". W tym przypadku organizacja nie musi dostosować się do warunków, terminów i tematów określonych w
ogłoszeniu o konkursach dotacyjnych, gdyż dotacje te mogą być przyznane niezależnie od konkursów - o ile samorząd uzna
"celowość" projektu ("zadania publicznego") i będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi.
Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące
warunki:
●
●

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi
wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Zarząd Powiatu Przeworskiego, biorąc pod uwagę
celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty na
odpowiednim wzorze.
Od 1 marca 2019 obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do zarówno otwartych konkursów ofert jak
i małych grantów
Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i
uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań- pobierz plik (
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002055/O/D20182055.pdf
Załączniki:
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pliku

Nazwa pliku

Rozmiar

Uchwała Nr 91/33/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie
uznania za celową i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

290.62 KB

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Załącznik Nr 1.

36.40 KB

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 2.

31.23 KB

Wzór umowy o realizację zadania publicnzego - Załącznik Nr 3.

56.29 KB
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