Trwa nabór ofert do nowej edycji programu „Senior+”

SENIOR +
„Senior+” to...
Wieloletni program skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego głównym celem
jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu
samorządy - gminy, powiaty i samorządy województw - otrzymują dofinansowanie na rozbudowę
i rozwój sieci Dziennych Domów i Klubów „Senior+”. Dzięki nim seniorzy (osoby nieaktywne
zawodowo w wieku powyżej 60. roku życia) mają możliwość skorzystania z szerokiej oferty
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, a także z usług w zakresie aktywności
ruchowej i rehabilitacji, spędzając przy tym czas z innymi osobami uczęszczającymi do placówek.

Ile wynosi dofinansowanie?
Na program „Senior+” zapisano w projekcie budżetu na 2020 rok 80 mln zł.
Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior+”:
• dofinansowanie na Dzienne Domy może wynieść maksymalnie 300 tys. zł
• dofinansowanie na Kluby może wynieść do 150 tys. zł
Dzięki temu sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.
Dofinansowana z budżetu państwa może być także bieżąca działalność istniejących już placówek:
• na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu można uzyskać miesięczne dofinansowanie w wysokości do 300 zł miesięcznie
• na utrzymanie jednego miejsca w Klubie można otrzymać maksymalnie 200 zł miesięcznie
W ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania
placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu.

Ważny termin!
Dokumenty można składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Informacja na temat
sposobu składania ofert znajduje się na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

Jak to działa?
Program „Senior+” składa się z dwóch modułów:
• moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki w wysokości do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, które nie może być wyższe niż 300
tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”.
Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach wskazanej kwoty na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł w
przypadku Dziennego Domu oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu.
Jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu – 25 tys. zł
• moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku kalendarzowym, w trybie konkursowym mogą podlegać działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki.
Miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu można otrzymać nie więcej niż
300 zł oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie.

www.gov.pl/rodzina
mrpips_gov_pl

mrpipsRP

mrpips_gov_pl

mpips_rp

