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Cel Programu 

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego 

starzenia się poprzez aktywność społeczną.  

Program ma za zadanie przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-

zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym.  



  

www.senior.gov.pl 

Priorytety 

Priorytet I. Edukacja osób starszych 

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową 

Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych 

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) 
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Budżet 

Kontynuacja Programu ASOS 2014-2020 

 Budżet – 40 mln zł od 2014 r. (rocznie) 

 Łącznie 280 mln zł do 2020 r. 
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Podmioty uprawnione do udziału w 

konkursie 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie;  

 podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – w tym: 

 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, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

 spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

(Dz. U. poz. 651, z późn. zm.) w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, 

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w 

celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 

przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
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Oddziały terenowe 

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe lub okręgowe  nie posiadają osobowości 

prawnej (wymaganym jest by były wpisane w KRS centralnej organizacji), oddziały te mogą 

składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki centralnej, tj. 

pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej 

jednostki. Stroną umowy będzie jednostka centralna. 

 

Złożenie oferty przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje 

limitu złożenia jednej oferty przez zarząd główny. Jednakże w ramach osobowości prawnej 

centralnej organizacji oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie trzy oferty.  
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Najważniejsze zmiany 
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Termin realizacji zadań 

Wydłużenie terminu realizacji zadań o 2 miesiące - od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r. 

 

W przypadku beneficjentów, którzy realizowali zadania w ramach dotychczas 

przeprowadzonych edycji Programu ASOS warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy na 

realizację zadania w bieżącej edycji jest złożenie sprawozdania z realizacji zadania w ramach 

uprzednio otrzymanego dofinansowania oraz jego akceptacja przez Zleceniodawcę. 
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Kryteria strategiczne 

Lp. Kryterium Strategiczne Punktacja Priorytet 

1 Projekt mający na celu popularyzację zdrowego trybu 

życia.  

5 I 

2 Projekt zakłada działania na rzecz rozwoju wolontariatu 

osób starszych. 

5 II 

3 Projekt mający na celu popularyzowanie działalności Rad 

Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących). 

5 III 

4 Projekt realizowany na rzecz osób starszych z chorobami 

otępiennymi. 

5 IV 
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Zmiana wzoru Oferty 

Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty:  

I. merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych w zadaniach 

oraz koszty promocji; 

II. obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – łącznie do 20% 

wartości dotacji, w tym obsługi finansowo-księgowej – do 5% wartości dotacji; 

 Koszt jednostkowy środka trwałego, związanego z realizacją zadania, nie może być 

większy niż 3 500,00 zł brutto. 

Wszystkie wydatki z dotacji muszą być poniesione na terenie Polski. 
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Zmiana wzoru Oferty 

W przypadku wnoszenia na rzecz projektu środków własnych osobowych, konieczne jest 

przestrzeganie warunku dotyczącego nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariatu). Wartość 

tej pracy ustalona została: 

• w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 25 zł,  

• w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 75 zł. 
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Zmiana wzoru Oferty 

W związku z ograniczeniem liczby załączników składanych wraz z Ofertą, niektórzy oferenci 

składać będą oświadczenia potwierdzające, iż są podmiotami uprawnionymi. Oświadczenia 

weryfikowane będą na różnych etapach oceny ofert.  

W przypadku stwierdzenia, iż oświadczenia Oferentów, których projekt został 

przeznaczony do dofinansowania, są niezgodne ze stanem faktycznym, umowa na 

realizację zadania publicznego nie zostanie podpisana. 
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Zmiana karty oceny 
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Zmiany kart oceny – ocena formalna 

Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wymagane 

kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości 

oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w Regulaminie. Oferty, które nie spełnią wymogów 

formalnych zostaną odrzucone. Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik nr 5 do 

Regulaminu. 
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Zmiany kart oceny – ocena 

merytoryczna 

 ZGODNOŚĆ PRZEDMIOTU OFERTY Z PROGRAMEM ORAZ WYBRANYM 

PRIORYTETEM 

 LOGIKA PROJEKTOWA; 

 KALKULACJA KOSZTÓW; 

 ZASOBY I DOŚWIADCZENIE OFERENTA; 

 REALIZACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH. 
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III Ekspert 

W przypadku, gdy w ocenie oferty wystąpi wyraźna różnica w punktacji (tzn. różnica punktów 

pomiędzy ocenami obu ekspertów wynosi min. 20 punktów) i wyższa ocena wynosi co 

najmniej 85 punktów, oferta kierowana jest do oceny III eksperta, który wypełnia kartę oceny 

dysponując podwójną pulą punktową (210 pkt). W trakcie trzeciej oceny, oferta poddawana 

jest powtórnej analizie po zapoznaniu się z punktacją obu ekspertów. 
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Inne istotne zmiany 

• zwiększenie liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej 

uprawnionych do złożenia oferty do 3; 

• usunięcie limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej ofercie; 

• rezygnacja z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku 

projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150 tys.; 

• usunięcia zapisu dotyczącego nie dopuszczania złożenia oferty o tej samej treści lub 

zbieżnej w więcej niż 30% w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach 

Programu; 

• wprowadzenie karty oceny strategicznej. 
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Harmonogram edycji 2017 

Ogłoszenie treści Regulaminu – 16.11.2016 

Ogłoszenie konkursu i nabór ofert – grudzień 2016 

Rozstrzygnięcie konkursu – do końca lutego 2017 
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Dziękuję za uwagę. 
 


