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I. Wstęp 
 

W dniu 24 sierpnia 2012 r. Rada Ministrów uchwaliła Rządowy Program na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Program realizowany był od września 2012 r. 

do grudnia 2013 r. Budżet Programu na lata 2012-2013 wyniósł 60 mln zł (20 mln 

rozdysponowano w 2012 r., 40 mln – w 2013 r.). 

Program jest kontynuowany – w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 przyjętego przez Radę Ministrów 24 grudnia 

2013 r. Na cele tego Programu przeznaczano kwotę 280 mln zł do 2020 r. W dniu 28 stycznia 

2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert – edycja 2014.  

Podstawą dla zaprojektowania Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014–2020 (zwanego dalej „Programem ASOS 2014–2020”) stały się 

doświadczenia z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2012–2013 (zwanego dalej „Programem ASOS 2012–2013”), współpraca  

z organizacjami realizującymi projekty w ramach komponentu konkursowego Programu oraz  

szeroki dialog z przedstawicielami sektora pozarządowego, środowisk naukowych  

i eksperckich, samorządów, administracji centralnej, organizacji związkowych i organizacji 

pracodawców, prowadzony m.in. w ramach działalności Rady ds. Polityki Senioralnej. 

Szczególnie ważnym wyrazem nowego podejścia do problematyki osób starszych jest 

podmiotowe ujęcie tej kwestii społecznej. W konsekwencji dało to podstawy do przyjęcia 

zintegrowanej, horyzontalnej formuły Programu, odnoszącej się do różnorodnych potrzeb 

oraz interesów istotnych dla tak wrażliwej społecznie fazy życia człowieka. Program, 

podobnie jak jego pierwsza wersja na lata 2012–2013, jest przedsięwzięciem kompleksowym, 

uwzględniającym obszary i kierunki wsparcia umożliwiające osiągnięcie celu głównego, 

jakim jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez 

aktywność społeczną. Program zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji 

pozarządowych do działań służących zaangażowaniu seniorów.  

Pierwsza edycja konkursu obejmowała dwie tury, w których rozdysponowano 36 mln zł 

(pierwsza w 2012 r., druga – w 2013 r.). Ta edycja konkursu obejmowała projekty 

jednoroczne i dwuletnie. Szczegółowe dane dotyczące I edycji konkursu – liczbę złożonych  

i dofinansowanych wniosków, kwoty dotacji itd. przedstawiono w Informacji o realizacji 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013  

z dnia 23 września 2013 r., która została opublikowana na stronie internetowej 

www.senior.gov.pl. 

W II edycji konkursu ASOS złożono 1769 ofert. 194 wnioski (11%) odrzucono ze względów 

formalnych. Łączna kwota, o jaką wnioskowały organizacje to ponad 157 mln zł. Do 

dofinansowania przyjęto 300 projektów na łączną kwotę ponad 21 mln zł, co stanowi 13% 

zapotrzebowania zgłaszanego przez organizacje. 20% organizacji, które złożyły ofertę w II 

edycji konkursu w ramach Programu ASOS to beneficjenci I edycji. 

W edycji 2014 konkursu ASOS złożono 2434 oferty. Łączna kwota o jaką wnioskowały 

organizacje to ponad 224 mln zł. Ze względu na dużą konkurencję część składanych ofert 

uzyskała dofinansowanie w kwocie niższej niż wnioskowana w składanej ofercie. Decyzja  

o niższym dofinansowaniu podyktowana była wskazaniem ekspertów dokonujących oceny 
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ofert w trybie konkursowym. Do dofinansowania zostało przyjętych 490 wniosków na łączną 

kwotą powyżej 38 mln zł, co stanowi 17% zapotrzebowania zgłaszanego przez oferentów. 

 

II. Oferty złożone 
 

1. Oferty złożone - podział na województwa  
 

W  edycji 2014 otwartego konkursu ofert rozkład złożonych ofert według województw był 

zbliżony do rozkładu z II edycji. Najwięcej ofert złożyły organizacje z województw: 

mazowieckiego (410), małopolskiego (267), dolnośląskiego (243) oraz śląskiego (232)1.  

W roku 2013 r. organizacje z tych regionów także złożyły największą liczbę ofert. 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

Większa liczba ofert wiąże się ze złożeniem w trzech przypadkach ofert wspólnych przez różne województwa. 

Oferty złożone przez organizacje z czterech województw: mazowieckiego, małopolskiego, 

dolnośląskiego i śląskiego stanowiły łącznie prawie 50% wszystkich złożonych ofert. 

Najmniej wniosków wpłynęło z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, 

świętokrzyskiego, opolskiego i lubuskiego. W tych pięciu województwach złożono łącznie 

tyle wniosków, ile na Mazowszu (ok. 400). 

W stosunku do II edycji konkursu wyraźnie zauważalny jest w każdym województwie wzrost 

zainteresowania organizacji pozarządowych programem, co znalazło odzwierciedlenie  

w znacznie większej niż 2013 roku liczbie złożonych ofert, a największy procentowy wzrost 

liczby złożonych ofert zanotowano w województwie mazowieckim (wzrost o 74%). 

                                                           
1 Należy podkreślić, iż województwa, które złożyły najwięcej ofert należą również do grupy województw  

o największej liczbie mieszkańców. Województwo mazowieckie 5,3 mln osób, śląskie 4,6 mln, małopolskie 3,3 

mln czy dolnośląskie 2,9 mln osób; odpowiednio 1, 2, 4 i 5 w rankingu województw według liczby ludności. 

Por. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, 2013. 

Dodatkowo spośród 5,2 mln osób w Polsce w wieku 60+ (głównych beneficjentów ASOS), 46% zamieszkuje te 

cztery województwa o największej liczbie składanych ofert w Programie ASOS. 
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Porównując z poprzednimi edycjami należy zwrócić uwagę na utrzymujące się wyższe 

zainteresowanie w niektórych regionach kraju, w tym najwyższe w województwach: 

mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim oraz śląskim. Podobnie jak w roku 2013 

najmniejsza liczba złożonych ofert przypadała na województwa: lubuskie, opolskie oraz 

świętokrzyskie.

 
 Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

Łącznie organizacje wnioskowały o ponad 224 mln zł. Największe zapotrzebowanie zgłaszały 

organizacje z województwa mazowieckiego, a następnie małopolskiego, śląskiego  

i dolnośląskiego. Są to więc te województwa, w których złożono najwięcej 

ofert.

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 
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2. Oferty wspólne oraz oferty składane w partnerstwie 
 

Regulamin konkursu umożliwia składanie oferty wspólnej oraz oferty składanej  

w partnerstwie. Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej 2) organizacji pozarządowych 

lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednostki organizacyjne, które nie mogą brać udziału 

w otwartym konkursie ofert w ramach Programu, mają możliwość korzystania z dotacji  

w pośredni sposób przez partnerstwo. 

Wśród prawie 2434 ofert złożonych w konkursie do Ministerstwa wpłynęło 77 ofert 

wspólnych, co stanowi 3% wszystkich wniosków. Najwięcej ofert wspólnych złożyły 

organizacje z województw: śląskiego (11), małopolskiego (10), mazowieckiego (9) oraz 

dolnośląskiego (9). Najczęściej organizacje wnioskowały wspólnie o dofinansowanie  

w Priorytecie II. 

Złożono 517 ofert partnerskich, co oznacza, że co czwarta organizacja wnioskująca 

o dofinansowanie posiadała partnera.2 Największy odsetek ofert partnerskich złożono 

w województwach: mazowieckim (73), wielkopolskim (56) oraz małopolskim (52). 

Najmniejszy odsetek umów partnerskich zanotowano w województwie lubuskim (13)  

i podlaskim (13). 

 

3. Forma prawna oferentów 
 

Program ASOS 2014 – 2020 adresowany jest do organizacji pozarządowych, zgodnie  

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Podobnie jak w II edycji Programu, zdecydowanie najwięcej projektów w konkursie złożyły 

stowarzyszenia (1661 ofert). Około ¼ wniosków stanowiły oferty fundacji, natomiast 

podmioty kościelne złożyły 73 oferty. Wpłynęły także 42 wnioski od spółdzielni socjalnych. 

                                                           
2 Partnerem, zgodnie z Regulaminem Otwartego Konkursu Ofert, mogą być jednostki samorządu terytorialnego, 

uczelnie oraz inne podmioty publicznoprawne, które nie mogą brać udziału w otwartym konkursie ofert jako 

oferenci. 
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 Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

 

 

4. Oferty złożone w podziale na priorytety konkursu 
 

W Programie ASOS przewidziano komponent długookresowy (systemowy) oraz komponent 

krótkookresowy (konkursowy). Komponent systemowy długookresowy polega na 

wypracowaniu założeń długofalowej polityki senioralnej i opiera się na doświadczeniach  

i ustaleniach poczynionych w ramach Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 

2012–2013, natomiast komponent konkursowy przewiduje działania programowe w czterech 

priorytetowych obszarach: 

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). 

 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż największe zainteresowanie ze strony organizacji 

pozarządowych znajduje priorytet I i II. Tak więc podobnie jak w II edycji konkursu, 

najwięcej ofert złożono w Priorytecie I  oraz Priorytecie II W Priorytetach tych złożono 

odpowiednio 848 oraz 1288 ofert, co stanowi łącznie ponad 87% wszystkich wniosków. Ilość 

ofert złożonych w Priorytecie III  oraz IV  była zbliżona i wyniosła odpowiednio: 151 i 147 

ofert. Priorytety te wymagają zaawansowanego włączenia osób starszych w działania na rzecz 

społeczności lokalnych lub działań wolontariackich, stąd zapewne ich mniejsza popularność.  
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 Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

W województwach mazowieckim oraz śląskim oferty złożone w Priorytecie III stanowiły ok 

32% wszystkich ofert. W przypadku Priorytetu IV oferty złożone przez województwa 

mazowieckie oraz małopolskie stanowiły ok 31%. Najmniejszy procentowy udział ofert  

w tych dwóch Priorytetach występował w województwach: lubuskim (1%), podkarpackim 

(1%). W województwie mazowieckim, w którym złożono największą liczbę ofert, jedynie 51 

wniosków (17%) aplikowało o realizację zadań odnoszących się do obszaru z III i IV 

Priorytetu. 

 

5. Złożone oferty w podziale na wielkość miejscowości 
 

Najwięcej ofert złożyły organizacje z największych miejscowości, powyżej 100 tys. 

mieszkańców (1117 ofert). Im mniejsza miejscowość, tym mniejsza popularność programu  

i mniejsza liczba ofert składanych w konkursie. Tak więc z miejscowości poniżej 5 tys. 

mieszkańców wpłynęło 221 ofert. 
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Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

 

6. Oferty złożone na realizację zadań Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
 

W edycji 2014 otwartego konkursu ofert w ramach Programu ASOS Uniwersytety Trzeciego 

Wieku złożyły w sumie 109 ofert, co stanowi ponad 4% wszystkich wniosków złożonych  

w konkursie. Uniwersytety lub organizacje, które planowały w ramach projektu utworzenie 

UTW, wnioskowały łącznie o środki na kwotę 7,5 mln zł (co stanowi ok. 20% całego budżetu 

przeznaczonego na tę edycję konkursu). 

Najwięcej ofert złożono w województwach: wielkopolskim (14) i śląskim (13), gdzie 

organizacje wnioskowały o środki w wysokości ok 1,0 mln zł dla każdego z tych 

województw. Najmniej wniosków złożono w województwach świętokrzyskim i kujawsko- 

pomorskim (1). 



10 
 

 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

 

7. Oferty odrzucone ze względów formalnych 
 

Tryb konkursowy Programu zakłada dwuetapową ocenę składanych ofert. Pierwsza ocena 

odnosi się do sprawdzenia nadesłanych ofert pod względem formalnym. Ocena ta polega na 

sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty. Odrzucenie oferty ze względów 

formalnych powoduje, że oferta nie jest rozpatrywana od względem merytorycznym. 

W 2014 r. 250 ofert zostało odrzuconych ze względów formalnych (10%). Najczęstszymi 

przyczynami odrzucenia formalnego było: oferta złożona po terminie (28%) oraz brak 

wymaganego podpisu lub podpis niezgodny z KRS (21% wszystkich odrzuconych ofert). 

 

III. Oferty dofinansowane 
 

W edycji 2014 otwartego konkursu ofert w ramach Programu ASOS do dofinansowania 

przyjęto 490 projektów na łączną kwotę ponad 38 mln zł, co stanowi 17% zapotrzebowania 

zgłaszanego przez organizacje, które wyniosło ponad 224 mln zł. 

 

1. Oferty dofinansowane w podziale na województwa 
 

Organizacje z województw mazowieckiego i małopolskiego, podobnie jak w II edycji 

Programu, zrealizowały najwięcej projektów. Co trzeci zrealizowany projekt z edycji 2014 

pochodził z tych województw. Najmniej projektów zrealizowano w województwie lubuskim 

oraz podlaskim. 



11 
 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

Większa liczba ofert wynika z faktu, iż jedna oferta złożona była przez 3 województwa. 

W 2014 r. do dofinansowania przyjęto 20% wszystkich złożonych ofert. W województwie 

małopolskim dofinansowanie uzyskała co czwarta złożona oferta. W województwie 

lubuskim, w którym złożono tylko 51 ofert,  dofinansowanie otrzymało 9 ofert, a więc prawie 

18%. 

Warto zwrócić uwagę, że odsetek dofinansowanych projektów jest niższy od średniej 

zarówno w województwach, w których złożono dużą liczbę wniosków (mazowieckie, 

małopolskie), jak również w województwach z małą liczbą złożonych ofert (lubuskie, 

opolskie). W pierwszym przypadku wynikać to może z bardzo dużej konkurencji między 

złożonymi ofertami, w drugim natomiast z mniejszego doświadczenia organizacji z tych 

regionów, związanego z prawidłowym, merytorycznie spójnym prezentowaniem koncepcji 

realizacji projektu przedstawionego w ofercie. 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 



12 
 

W edycji 2014 konkursu w ramach Programu ASOS na dotacje przeznaczono ponad 38 mln 

zł. Uśredniona wartość dotacji dla organizacji wyniosła 80 tys. zł. Średnie kwoty 

dofinansowania były wyższe w województwach, w których złożono i dofinansowano mniej 

ofert. Najwyższą dotację otrzymały średnio organizacje z województw: podlaskiego (109 tys. 

zł), zachodniopomorskiego (96 tys. zł), opolskiego (92 tys. zł) oraz lubuskiego (87 tys. zł).  

Natomiast województwo kujawsko-pomorskie jest regionem, w którym dofinansowano  

i  złożono jedno z najmniejszych liczbowo ofert, dodatkowo średnia wartość otrzymanej 

dotacji była najniższa (60 tys. zł). 

 

 Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

Najwięcej środków otrzymały organizacje z województwa mazowieckiego  

i małopolskiego średnio po ponad 77 tys. zł. Najmniej środków trafiło do województw,  

z których dofinansowano najniższy odsetek ofert, a więc do województwa kujawsko – 

pomorskiego (600 tys. zł), lubuskiego (790 tys. zł), opolskiego (1 mln. zł). 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 
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2. Oferty dofinansowane w podziale na priorytety 
 

Podobnie jak w II edycji konkursu, zdecydowana większość ofert, które otrzymały 

dofinansowanie, to wnioski złożone w I i II Priorytecie. W Priorytecie I dofinansowano 163 

oferty (33%), natomiast w II – 210 ofert (43%). Oferty przyjęte w III i IV Priorytecie 

stanowiły łącznie 24% wszystkich ofert (odpowiednio 61 ofert w III i 56 w IV Priorytecie). 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

Na dofinansowanie ofert w dwóch pierwszych Priorytetach przeznaczono ok. 28,3 mln zł. 

Kwota dofinansowania ofert w Priorytecie III wyniosła ok. 5,7 mln zł, natomiast 

w Priorytecie IV – ok. 4,1 mln zł. Średnia wartość dofinansowania była najwyższa 

w Priorytecie III (ok. 94 tys. zł), natomiast najniższa w Priorytecie II (ok. 74 tys. zł). W I i IV 

Priorytecie organizacje otrzymały dotację w średniej wysokości ok. 76 tys. zł. 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 
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3. Oferty dofinansowane w podziale na wielkość miejscowości 
 

Prawie połowa wszystkich oferentów (1117) miała swoją siedzibę w miastach o liczbie 

mieszkańców powyżej 100 tys., spośród których dotację otrzymała przeszło co piąta 

wnioskująca organizacja (247). Najmniej podmiotów, które otrzymały dofinansowanie (29) 

pochodziło z miejscowości liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców.  

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 
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4. Projekty realizowane wspólnie oraz w partnerstwie 
 

Jak opisano w punkcie II.2 niniejszego opracowania Regulamin konkursu przewidywał 

składanie oferty wspólnej (z innym podmiotem uprawnionym do samodzielnego aplikowania) 

bądź w ramach partnerstwa (partnerstwo dotyczyło jednostek samorządu terytorialnego, 

uczelni i innych podmiotów, przede wszystkim publicznoprawnych).  

W 2014 r. do realizacji przyjęto 14 ofert wspólnych: 3 w I Priorytecie,5 w II Priorytecie, 2 w 

III Priorytecie oraz 4 w IV Priorytecie. Oznacza to, że ok. 3% wszystkich dofinansowanych 

projektów było realizowanych wspólnie przez 2 lub więcej organizacje. Najwięcej ofert 

wspólnych przyjęto do realizacji w województwie małopolskim (3), natomiast 

województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, podkarpackim, pomorskim, warmińsko-

mazurskim nie została przyjęta do realizacji żadna oferta wspólna. 

Jeśli chodzi o dofinansowanie ofert składanych w partnerstwie, dotację otrzymała co piąta 

taka oferta. Najwięcej ofert partnerskich zrealizowano w województwie mazowieckim (19 

projektów), najmniej w lubuskim (1 projekt). 

 

5. Oferty dofinansowane w podziale na formę prawną oferenta 
 

Głównymi beneficjentami Programu ASOS są stowarzyszenia, które w edycji 2014 konkursu 

zrealizowały ok. 69% wszystkich projektów (325), a także fundacje, których projekty 

stanowiły ok. 29% wszystkich ofert (144). Jednostki kościelne oraz inne podmioty 

zrealizowały łącznie tylko ok. 6% projektów (27).  

Fundacja
29%

Stowarzyszenie
66%

Kościelna osoba 
prawna

1%

Kościelna jednostka 
organizacyjna

1%

Spółdzielnia socjalna
1% Inny podmiot

2%

Wykres 16. Oferty dofinansowane ze względu na formę prawną 
oferenta 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

 

Kwota dotacji dla stowarzyszeń wyniosła łącznie 23,7 mln zł. Średnia wysokość dotacji 

wyniosła ok. 73 tys. zł. Fundacjom przekazano w sumie 12,8 mln zł, a średnia wysokość 
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dotacji była nieco wyższa i wyniosła 89 tys. zł. Podmioty kościelne otrzymały środki  

w wysokości ponad 800 tys. zł – średnio ok. 80 tys. zł dla jednej organizacji.  

 

6. Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW)3 
 

W edycji 2014 otwartego konkursu ofert w ramach Programu ASOS Uniwersytety Trzeciego 

Wieku (UTW) złożyły 109 wniosków w otwartym konkursie ofert w ramach Programu ASOS 

2014, z czego 35 zostało zakwalifikowanych do realizacji – najwięcej z województwa 

mazowieckiego (9), małopolskim (7) i śląskim (5). Oznacza to, że 32% UTW wnioskujących 

o dotację otrzymało dofinansowanie. Projekty UTW stanowiły ponad 7% wszystkich 

projektów dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert Programu ASOS 2014. 

 

              Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

Łączna kwota dofinansowania przeznaczona dla UTW wyniosła prawie 1,9 mln zł,  

a więc 25% zapotrzebowania zgłaszanego przez UTW. W województwie małopolskim UTW 

otrzymały w sumie dotację w wysokości 425 tys. zł, oferty UTW z województw: kujawsko-

pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, podlaskiego oraz zachodniopomorskiego nie zostały 

zakwalifikowane do realizacji. 

 

7. Beneficjenci projektów Programu ASOS w 2014 r. 
 

Według danych zawartych w sprawozdaniach z realizacji zadania publicznego składanych 

przez organizacje, zrealizowanym projektami w ramach Programu ASOS 2014 zostało 

objętych ok. 334 tys. beneficjentów w wieku 60+ oraz ponad 16 tys. osób młodszych.  

                                                           
3 Przez UTW rozumie się Uniwersytety Trzeciego Wieku, podmioty działające na rzecz rozwoju Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku oraz ich związki. 
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IV. Oferty złożone w edycji 2015 otwartego konkursu ofert 
 

W dniu 9 stycznia 2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert – edycja 2015 na najlepsze 

projekty dofinansowywane ze środków Programu ASOS. Obowiązujące zasady oraz katalog 

podmiotów uprawnionych do składania ofert pozostały niezmienione względem ubiegłej 

edycji. 

Liczba składanych ofert w kolejnych edycjach otwartego konkursu w ramach Programu 

ASOS zwiększa się z roku na rok. W 2012 roku złożono 1395 ofert, 1769 w 2013 roku, w 

2014 roku – 2434 oferty, natomiast w 2015 roku 3239. Rosnąca liczba składanych ofert 

przekłada się na rosnącą liczbę oferentów w poszczególnych regionach kraju. 

 

Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

 

1. Podział na województwa – oferty złożone 
 

W większości województw złożono więcej ofert niż w edycji 2014 (z wyjątkiem opolskiego). 

Największy przyrost liczby złożonych ofert odnotowano w województwie świętokrzyskim 

(złożono tam o 105% więcej ofert niż w roku 2015) oraz podkarpackim (wzrost o 65%), 

jednak województwa ta nie przodują jeśli chodzi o ilość projektów złożonych  

i dofinansowanych w Programie ASOS. Rozkład ilościowy złożonych ofert w podziale na 

województwa jest zbliżony do tego z poprzedniej edycji, zwłaszcza w kontekście pierwszych 

miejsc. 
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Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). Na wykresie ujęto 

oferty złożone wspólnie przez organizacje z kilku różnych województw, stąd łączna liczba ofert jest większa niż 

3239. 

2. Oferty wspólne oraz oferty składane w partnerstwie 
 

W 2015 r. 76% złożonych ofert stanowiły oferty indywidualne, 22% ofert to oferty 

partnerskie, natomiast 2% - oferty wspólne, co oznacza niską skłonność organizacji do 

współpracy w działaniach na rzecz osób starszych. Może być to też odczytywane jako słaba 

zdolność do współpracy z innymi organizacjami i większą determinacją indywidualizacji 

projektowanych działań. 

 

3. Forma prawna oferentów 
 

Rozkład procentowy złożonych ofert jest bardzo podobny do tego z poprzedniej edycji. 

Podobnie jak w 2014 r., najwięcej ofert złożyły stowarzyszenia (2079). Ponad ¼ ofert (999) 

zostało złożonych przez fundacje. Oferty pozostałych podmiotów stanowiły łącznie zaledwie 

7% wszystkich złożonych wniosków.  
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Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

 

Stowarzyszenia wnioskowały w 2015 r. o 184 mln zł (o 44 mln zł więcej niż w roku 

ubiegłym), fundacje ubiegały się o kwotę prawie dwukrotnie mniejszą – ok. 104 mln zł 

(o 35 mln więcej niż w poprzedniej edycji). Podmioty kościelne złożyły wnioski o wartości 

ok. 7,3 mln zł, spółdzielnie socjalne – 8,2 mln zł, natomiast pozostałe podmioty wnioskowały 

o 8,7 mln zł.  

     Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 
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Średnia wnioskowana kwota dotacji była najwyższa w przypadku innych podmiotów, które 

przeciętnie składały projekt o wartości 124 tys. zł. Fundacje wnioskowały średnio o prawie 

105 tys. zł, stowarzyszenia o prawie 90 tys. zł, natomiast kościelne jednostki organizacyjne  

o nieco ponad 88 tys. zł, co stanowi najniższą średnią wartość wnioskowanej dotacji spośród 

wszystkich oferentów.  

 

 
Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

 

 

4. Oferty złożone w podziale na Priorytety konkursu 
 

W 2014 r. wprowadzono zapis do Regulaminu, przypisujący każdemu z Priorytetów 

w ramach Programu ASOS 2014-2020 środki w wysokości od 15% do 40% całości części 

I budżetu Programu, tj. środków przeznaczonych na dotacje. Zmiana miała na celu 

zapewnienie większej różnorodności dofinansowanych projektów. Rozkład limitu 

budżetowego ustalono w następujący sposób: 

 Priorytet I – 30% 

 Priorytet II – 40% 

 Priorytet III – 15% 

 Priorytet IV – 15% 

 

W 2015 r. rozkład składanych ofert w poszczególnych Priorytetach był proporcjonalnie 

podobny do rozkładu z lat poprzednich. W Priorytecie I złożono o 29% więcej ofert niż  

w 2014 roku, w Priorytecie II złożono o 30% więcej, w Priorytecie III – 66% więcej, 

natomiast w Priorytecie IV o 51% więcej.  
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Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

 

5. Oferty złożone w podziale na wielkość miejscowości 
 

Rozkład złożonych ofert ze względu na wielkość miejscowości jest bardzo podobny do tego  

z 2014 roku. Odsetek oferentów z miast powyżej 100 tys. mieszkańców jest najwyższy  

i wynosi ok. 41%. Tylko 10% organizacji, które złożyły ofertę w konkursie miało swoją 

siedzibę w małej miejscowości. 
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Źródło: opracowanie własne (dane zebrane przez Departament Polityki Senioralnej, MPiPS). 

 

6. Oferty złożone na realizację zadań Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
 

W 2014 r. złożono łącznie 104 oferty, których autorem było UTW. Jest to więc o 5 mniej niż 

w roku ubiegłym. W sumie projekty UTW stanowiły 3,2% wszystkich złożonych ofert. 

W projektach tych wnioskowano łącznie o kwotę ponad 7,4 mln zł. Najwięcej projektów 

złożono w województwach: mazowieckim (14), wielkopolskim (13), małopolskim (12) 

i śląskim (12). 

 

7. Oferty odrzucone ze względów formalnych 
 

W 2015 r. 483 oferty zostały odrzucone ze względów formalnych (wzrost o 92% w stosunku 

do 2014 roku). Najczęstszymi przyczynami odrzucenia formalnego było: niezłożenie oferty  

w wymaganym terminie (ponad 21% wszystkich odrzuconych ofert) oraz brak podpisu osoby 

upoważnionej do składania oferty (ok. 17%). 

 

8. Punktacja uprawniająca do otrzymania dofinansowania w poszczególnych 

Priorytetach 
 

Zgodnie z pkt. 6.1. Regulaminu, dofinansowane mogły zostać oferty, które uzyskały 

minimum 150 pkt w ramach oceny merytorycznej. Punktacja uprawniająca do 

dofinansowania przedstawiała się następująco: 
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I Priorytet – 177 pkt, 

II Priorytet – 177 pkt 

III Priorytet – 179 pkt 

IV Priorytet – 161 pkt 

Powyższe zestawienie wskazuje, że najłatwiej było uzyskać dofinansowanie w Priorytecie IV, 

najtrudniej zaś w Priorytecie III. 

 

V. Podsumowanie i wnioski 
 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 cieszy 

się niesłabnącym zainteresowaniem społecznym, o czym świadczy rosnąca liczba składanych 

ofert (patrz: Wykres 18). W każdej kolejnej edycji konkursu, w zdecydowanej większości 

województw, wyraźnie zauważalny jest wzrost zainteresowania organizacji pozarządowych 

Programem.  

Poprawie ulega również jakość przedkładanych propozycji realizacji projektów, na co 

wskazuje między innymi punktacja uprawniająca do przyjęcia do realizacji projektów (przy 

okazji I edycji było to 158 pkt, w 2015 r. aż 174 pkt) oraz średnia kwota przyznanego 

dofinansowania (patrz: pkt III.2). Taki stan rzeczy znajduje swoje przełożenie w odniesieniu 

do sytuacji społecznej środowiska seniorów, którzy stanowią przedmiot coraz bardziej 

profesjonalnych działań aktywizujących. 

Rozkład zainteresowania pomiędzy poszczególne priorytety wymaga podjęcia starań w celu 

zachęcenia oferentów do podejmowania większej aktywności w obszarach takich jak 

partycypacja społeczna osób starszych (III Priorytet) oraz usługi społeczne dla osób starszych 

(IV Priorytet), ze szczególnym uwzględnieniem uprawnionych do aplikowania jednostek 

kościelnych oraz spółdzielni socjalnych z najmniejszych miejscowości. Być może 

w kolejnych edycjach Programu ASOS warto położyć większy nacisk na tworzenie 

sprzyjających warunków dla podjęcia współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi 

oraz zaangażowania podmiotów nieuprawnionych do samodzielnego aplikowania 

w przedmiotowym konkursie, gdyż jedynie niewielki odsetek ofert jest składanych w ramach 

oferty wspólnej lub w partnerstwie. 

 


