
 

Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. 
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022, na dofinansowanie 
zadao własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach 
wiejskich. 

OGŁOSZENIE  NABORU  
NA REALIZACJĘ ZADAO W 2021 ROKU 
 
Zarząd Województwa Opolskiego  
 
ogłasza  
 
nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie  pn. 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022, na dofinansowanie 

zadao własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach 

wiejskich. 

Zasady udzielania pomocy finansowej 

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej, oceny wniosków, realizacji 

zadao oraz rozliczenia dotacji zostały opisane w Regulaminie udzielania pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie                  

w latach 2020-2022, na dofinansowanie zadao własnych gminy w zakresie realizacji małych 

projektów lokalnych na terenach wiejskich (wersja 3.0). 

Dokumenty do pobrania: 

 Regulamin udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie            

pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022, udzielanej 

na dofinansowanie zadao własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów 

lokalnych na terenach wiejskich (wersja 3.0) 

 Wzór Umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 

 Załączniki do Regulaminu i Umowy 

 Logotypy 



 

1. Wniosek gminy w oryginale należy składad w terminie do 31 stycznia 2021 r. –                          
(1 egzemplarz – w kopercie z dopiskiem „Departament Współpracy z Zagranicą                            
i Promocji Regionu - MIS Opolskie 2020-2022”) do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego: 

a) osobiście w godzinach: 7:30 – 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 14, Ostrówek – sala nr 2,  
45-082 Opole (liczy się data wpływu do UMWO) lub w Departamencie Współpracy  
z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole (liczy się data 
wpływu do UMWO), 

b) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (liczy się data wpływu do UMWO) na 
adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 14,  
45-082 Opole lub w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu 
UMWO, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole. 

2. Nie będą rozpatrywane wnioski, które: 

a) zostaną dostarczone do UMWO po terminie, 

b) będą sporządzone na druku innym niż określony w niniejszym Regulaminie (wersja 
3.0). 

3. Wnioski mogą dotyczyd zadao realizowanych nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy 
z Województwem Opolskim i nie później niż do dnia 31 października 2021 roku. 

4. Wnioskowana kwota dotacji w ramach zadania dla jednego sołectwa nie może byd 
większa niż 5 000 zł. 

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Współpracy z Zagranicą                   
i Promocji Regionu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

Tel. 77 44 29 343 – 344 
e-mail: solectwa@opolskie.pl 

 

 
 


