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Marszałek Województwa Łódzkiego,

Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie

Wójtowie w województwie łódzkim

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 21 listopada 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

opublikowało ogłoszenie do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023 na najlepsze projekty polegające 

na wsparciu tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” 

i Klubów „Senior+”, oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia 

utworzonych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz programu. 

Informacja o rozpoczęciu naboru została zamieszczona na stronach internetowych 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: http://senior.gov.pl 

oraz https://www.gov.pl/web/rodzina.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zachęca do udziału w programie nie tylko te 

jednostki samorządu terytorialnego, które już w nim uczestniczą, ale również te, które jeszcze 

nigdy nie składały ofert na utworzenie Dziennego Domu „Senior+”, czy Klubu „Senior+”.

Dokumenty konkursowe można składać od 21 listopada 2022 r. do 5 stycznia 2023 r., 

do godziny 1600. 

Maksymalne kwoty dofinasowania ośrodków wsparcia dla nieaktywnych zawodowo osób 

w wieku 60+:

1) Moduł 1- jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów 

albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie 

ośrodka wsparcia:

 do 400 tys. zł – dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega 80 % całkowitego 

kosztu realizacji zadania Dziennego Domu „Senior+”;

 do 200 tys. zł - dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega 80 % całkowitego 

kosztu realizacji zadania Klubu „Senior+”. 
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Należy zaznaczyć, iż wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu1  nie można 

finansować remontu/budowy architektury ogrodowej.

2) Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (dotacja nie 

może stanowić więcej niż 50 %całkowitego kosztu realizacji zadania):

 do 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior+,

 do 200 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior+”.

Szczegóły przystąpienia do konkursu znajdują się w Programie oraz warunkach konkursu 

zawartych w ogłoszeniu, które są dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej m.in. pod adresem:

http://senior.gov.pl/. 

Jednocześnie informujemy, iż Generator Obsługi Dotacji (adres: das.mrips.gov.pl) - 

umożliwiający Państwu zapoznanie się z pełną dokumentacją dotyczącą warunków 

przystąpienia do tegorocznej edycji naboru ofert i złożenia elektronicznie oferty .

Zasady i terminy dotyczące składania ofert

Termin składania ofert w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD) – od dnia 21 listopada 2022r. 

do dnia 05 stycznia 2023 r. do godz. 1600. Oferent zakłada swoje konto - jedno konto dla jednej 

jednostki samorządu terytorialnego. GOD umożliwia w dowolnym momencie zapisanie 

wprowadzanych danych, powrót do edycji w innym czasie. Istnieje możliwość wydruku oferty 

zapisanej w wersji roboczej. Po uzupełnieniu formularza oferty oraz dodaniu wszystkich 

wymaganych załączników, jej weryfikacji oraz wysłaniu przez oferenta system zapisuje ofertę 

w bazie danych a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF 

i wydrukowania. Wymagana dokumentacja do złożenia oferty wraz  załączeniem skanów 

dokumentów – szczegółowo opisana jest w ogłoszeniu w pkt II.2. pkt 7 (Zasady i terminy 

dotyczące składania ofert). 

Należy nadmienić, iż modyfikacji ulegnie formularz program inwestycji, oświadczenie 

o kwalifikowalności VAT uzupełnione o numer konta oraz umowa o realizację zadania 

publicznego (zgodnie z pkt II.7 Postanowień końcowych ogłoszenia).

Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować 

z GOD, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione 

do reprezentowania  jednostki samorządu terytorialnego i kontrasygnować przez skarbnika 

wraz z wymaganymi załącznikami - przesłać w wersji elektronicznej do właściwego Urzędu 

Wojewódzkiego  z oznaczeniem "Konkurs Senior + Edycja 2023" na adres:



 

 w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /lodzuw/skrytka od dnia 21 

listopada 2022 r. do dnia 05 stycznia 2023 r. do godz. 1600.

Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP 

na wskazany powyżej adres.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna winna 

zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz 

z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, 

oraz o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania. 

Informuję również, że jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę w partnerstwie 

z organizacjami  wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm). 

Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz 

z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu terytorialnego oraz poszczególni 

partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, 

jako strona umowy o realizację zadania publicznego. 

Uprzejmie wyjaśniam, że w województwie łódzkim, jednostki samorządu terytorialnego 

szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego zainteresowane wzięciem udziału 

w Edycji 2023 konkursu mogą uzyskać więcej informacji o zasadach, terminie i formie 

składania ofert konkursowych także na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi, pod adresem www.gov.pl/web/uw-lodzki w Co robimy/Programy 

rządowe.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi informacje o zasadach Programu 

i warunkach konkursu można będzie uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 12:00, 

pod numerami telefonów: (42) 664-10-93, (042) 664- 20-17 oraz (42) 664-20-23. 

Przed upływem terminu składania elektronicznego ofert, MRiPS Departament Polityki 

Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr.,pt., w godz. 

9:00 – 12:00, pod nr tel.: 538 117 269.

Zgodnie z warunkami Programu, na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Łodzi umieszczone zostają zmodyfikowane na potrzeby województwa łódzkiego – projekt 

umowy oraz załączniki do oferty (wzór formularza programu inwestycji oraz wzór 

oświadczenia o kwalifikowalności VAT uzupełniony o numer konta).
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Proszę, aby przed wypełnieniem i złożeniem oferty konkursowej zapoznać się z wcześniejszymi 

komunikatami zamieszczanymi na stronach internetowych Ministerstwa oraz Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a w szczególności z zamieszczanymi na stronie internetowej 

www.senior.gov.pl stanowiskami Ministerstwa i właściwych organów centralnych, w sprawie 

sposobu funkcjonowania placówek typu „Senior+”. 

Ponadto, proszę o dokładne przeanalizowanie rzeczywistych możliwości jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie przystąpienia i realizacji Programu (w szczególności w module 1 - 

jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich 

części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie placówki 

tak, aby zminimalizować ewentualne odstąpienia od realizacji zadania po przyznaniu 

dofinansowania umów dotacyjnych. 

Przypominam również o konieczności dołączenia do oferty rzutu budynku z oznaczeniem 

pomieszczeń i metrażu oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością 

(w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana - w module 1).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. 

Zachęcam Państwa do składania ofert w konkursie. Na realizację Programu Wieloletniego 

Senior+ w edycji na 2023 rok przeznaczono 60 milionów złotych.

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anetta Chlebicka
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki 

Społecznej
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