
PODLASKI URZ,1D WOJEWODZKI
W BIAI,YMSTOKU

15-213 Biatystok, ul. Mickiewicza 3

PS-V.042.1.1.2022.AM

Bialystok, l0 stycznia 2022 r

Pani/Pan
Marszalek Wojewti&twa Podlaskiego
Prezydent/ Starosta Powiatu
Burmistrz/W6jt
(woj ew6dztwo podlaskie)

@/
Szanowni Paistwo,

Uprzejmie informujg,2e na podstawie art. 23 ust. I pkt 7a ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy spolecznei (Dz.lJ.22021 r. poz.2268 ze zm.) w dniu 7 stycznia 2022 r.
Minister Rodziny i Polityki Spolecznej oglosil konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji
projekt6w w ramach Programu ,,Od zaleinoSci ku samodzielno5 ct' - edycja 2022 r.

Oferty mogQ sklada6 jednostki samorzqdu terytorial_nego, a tak2e organizacje
pozaru}dowe, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.tJ. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) otaz
pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt l-3 tej ustawy, prowadzqce dzialalno66 na rzecz os6b
z zabwzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Oferty konkursowe wraz z zalqczntkami na okre6lonym w rzadzenit
dni Kom doS raw P Publ rawl i ramo

wzorow tunow vch realizacii zadari oubli cznych oraz wzor6w sDrawozdan z
konania h zadair z dnia 24 paZdziemika 2018 r. (Dz. lJ. z 20lB r., poz. 2057), z

dopiskiem na kopercie ,,Od zaletnofci ku samodzielno6ci',- edycja 2022.
naleiry:

- pnesylat, listem ooleconvm 0icz.y sig data stemola pocztowego) na adres podlaskiego

UrzEdu Wojew6dzkiego, ul. Mickiewicza 3, I 5-213 Bialystok,
lub
- zloiry't, w Punkcie obsfugi Klienta Podlaskiego Urzgdu wojew6dzkiego w Biatymstoku, ul.
Mickiewicza 3

w terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku.

Informacje o konkursie dostgpne sq na stronie Ministerstwa Rodziny i polityki
Spolecznej:

httos://www.sov.n l/rveb/rodzina./od-zaleznosc i-ku- lnosci--e

oraz na stronie Podlaskiego Urzgdu Wojew6dzkiego w Biatymstoku:
l-nabor-rvnioskow



h

li
20l2.html

Jednocze6nie uprzejmie proszg o rozpropagowanie informacji o konkursie wsr6d
organizacji pozarzqdowych dzialajqcych na palistwa terenie.

Za|.
l. Ogloszenie o otwartym konkursie ofert
2. Wz6r oSwiadczeda of€renta
3. Wz6r formularza ofertowego

Z powaianiem

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Mieczyslawa Nartowicz
Z-ca Dyrektora Wydziatu

Polityki Spolecznej


