„PROGRAM SENIOR+” – EDYCJA
2018
Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ogłosił [*]
otwarty konkurs oferty w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020- edycja 2018. Kwotę do trzystu
tys. zł można otrzymać na utworzenie lub doposażenie
Dziennego
Domu „Senior+
Główny cel programu „Senior+” skierowanego do samorządów to
zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym
poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób star
szych.
Na realizację programu w 2018 roku zaplanowano kwotę 80 mln zł
otych.
W ramach tego programu o dotację na utworzenie lub wyposażenie
placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” ora
z
150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”), a także na zapewnien
ie
funkcjonowania już istniejących placówek mogą ubiegać się
samorządy. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca
wyniesie
miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie
„Senior+”.
Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem: „Konkurs Senio
r +
edycja 2018”, w terminie do 22 GRUDNIA 2017 R. (decyduje data
wpływu
do urzędu).
Adres do korespondencji:
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

PLAC BANKOWY 3/5
00-950 WARSZAWA
Oferty w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwe
m
platformy ePUAP – w terminie WYZNACZONYM DO ZŁOŻENIA OFERT W F
ORMIE
PAPIEROWEJ. Oferta złożona elektronicznie jest równoważna ofer
cie
przedstawionej papierowo.
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie n
a
stronie MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ oraz
na
stronie internetowej MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.
Przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 22 grudnia 20
17 r.
Departament Polityki Senioralnej MRPiPS udziela stosownych wyj
aśnień
dotyczących programu w każdy z wymienionych dni: poniedziałek,
środa, piątek – w godzinach: 9.00-12.00, pod nr tel.: (22) 661
18
47.
Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udzielają pracow
nicy
Wydziału Polityki Społecznej – od poniedziałku do piątku – w
godzinach: 9.00-15.00, pod nr tel.: (22) 695 71 90, (22) 695 7
1 82.

informacja prasowa

