
Procedura obsługi przez CIRS 
dodatkowych środków 

finansowych przyznawanych 
osiedlom Wrocławia na 

realizację zadań społecznych 
 

 
Szkolenie dla Rad Osiedli  
1-17 października 2013 r.   

 



  
 

Dofinansowanie  
zadań Osiedli 

 
-Kluby Seniora 
-Chóry osiedlowe 
-Świetlice Osiedlowe 
-Festyny społeczne, zdrowotne, 
sportowo-rekreacyjne (jeden w roku) 
-Spotkania Wigilijne i Mikołajkowe 
-Strony internetowe 
-Inne działania (zawody sportowe, 
obchody świąt i rocznic itd.)  
 



 
TERMINARZ 

Do 31 sierpnia - ogłoszenie przez CIRS Informacji o 
zasadach składania ofert na kolejny rok budżetowy. 

Do 31 października 2013 r. CIRS udziela Osiedlom 
porad i wskazówek dotyczących sposobu 
przygotowania i wypełniania formularzy ofertowych 
na zadania realizowane w 2014 r.  

Od 1. do 31. października - przyjmowanie przez 
ZOJM ofert na kolejny rok budżetowy. 

Od 1. do 30. czerwca roku realizacji zadania - 
przyjmowanie przez ZOJM ofert na Spotkania 
Wigilijne i Mikołajkowe dla mieszkańców Osiedla.  

 

 

  



 
 

TERMINARZ CD 

 Do 30 listopada - zakończenie przez CIRS oceny 
ofert. 

Do 5 grudnia - ogłoszenie przez CIRS wstępnej 
propozycji podziału środków finansowych. 

Do 14 stycznia roku realizacji zadania – 
przyjmowanie przez ZOJM aktualizacji po 
przyznaniu dofinansowania. 

Do 30 dni od zakończenia realizacji zadania – 
przyjmowanie przez ZOJM sprawozdań. 

 



 
 
 

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ 

 1) celowość realizacji zadania, atrakcyjność i innowacyjność 
zadania/ imprezy/akcji, w oparciu o zasoby, potrzeby i 
charakter społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim 
zakres merytoryczny zadania  

2) wpływ zadania na budowanie tożsamości lokalnej w roku 
realizacji zadania i na lata następne 

3) udział partnerów w realizacji zadania, m.in. z terenu osiedla 
4) racjonalność kalkulacji kosztów w relacji do zakresu 

rzeczowego zadania 
5) deklarowany wkład finansowy oraz deklarowany wkład 

rzeczowy i osobowy Osiedla. 

Ponadto przy ocenie ofert uwzględniona zostanie analiza i ocena 
realizacji zadań społecznych realizowanych w latach 
poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz 
sposób rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

 

 









  
Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego  
pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 
Grzegorz Maślanka  
grzegorz.maslanka@cirs.wroc.pl  
tel. +48 71 77 24 942  
pok. 213 
 

 

Dziękuję za uwagę  


