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Zarzqdzenie Nr587/16

Burmistrza Gminy i M iasta Czeruvionka-Leszczyny

z dnia 30 listopada 20'16 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadaf publicznych Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z bud2etu gminy w latach 2017-2019.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446), ar1.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz aft. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.
U.22016r. poz.239 zp62n. zm.), arl.221 ust. 1 ustawy zdnia2T sierpnia 2009r.,
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z2016r.,poz. 18702p62n.2m.), art.25 ust. 1,4 i5
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930),
w zwiqzku z Uchwalq Nr )(XVlll/232l16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizaqami pozazqdowymi oraz innymi
podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSi po2ytku publicznego na 2017 rok,

zarzqdzam, co nastqpuje:

s1

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq przez organizacje pozazqdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z2016r. poz.239
z p62n. zm.), zadai publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie
wspierania z bud2etu gminy, realizowanego w obszarze:

,,Zadania w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu
spolecznemu: organizacja przedsigwziq6 majqcych na celu zapewnienie
schronienia, posilku i niezbqdnego ubrania dla os6b bezdomnych z terenu
gminy."

Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2

Tre56 niniejszego Zarzqdzenia nalezy zamie6ci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej, na
stronie internetowej i na tablicy ogloszei Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

s3

Nadz6r nad wykonaniem Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi Mrldzialu Spraw
Spolecznych.

s4
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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do Zatzqdzenia Nr 587/16
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 listopada 2016 roku

OGLOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2017 ROKU

W zwiqzku z Uchwalq Nr )fiVlll/232l16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
25 listopada 20'16 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy iMiasta
Czeruvionka-Leszczyny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalno66 po2ytku publicznego na 2017 rok

OGTASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z2O16r. poz.239 z p62n.
zm.) na realizaqq zadari publicznych Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny w formie wspierania
z bud2etu gminy w latach 2017 - 2019.

Konkurs obejmuje nastqpujqce rodzaje zadah (obszar 5 b):

,,Zadania w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu: organizacja
pzedsiqwzig6 majacych na celu zapewnienie schronienia, posilku i niezbqdnego ubrania dla os6b
bezdomnych z terenu gminy.'

w tym:

ZADANTE NR I - Zapewnienie calodobowego schronienia wraz z vty|ywieniem dla bezdomnych
mezczyzn - w tym os6b niepelnosprawnych ruchowo (ednak2e zdolnych do samoobslugi)

- z terenu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, kt6ra musi zosta6
zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiqca wynosi 35, z mo2liwosciq zwiqkszenia tego
zapotrzebowania do 40 os6b w okresach zimowych:

. od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku iod 1 pa2dziernika do 31 grudnia 2017 roku,

. od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku iod 1 pa2dziernika do 31 grudnia 2018 roku,

. od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku iod 1 pa2dziernika do 31 grudnia 20'19 roku.

ZADANIE NR 2 - Zapewnienie calodobowego schronienia wraz z wy2ywieniem dla bezdomnych
kobiet oraz bezdomnych kobiet z dzietmi z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Maksymalna liczba miejsc, kt6ra musi zosta6 zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiqca
wynosi 3 z mozliwosciq zwiekszenia tego zapotrzebowania do 6 os6b w okresach zimowych:

. od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku iod 1 pazdziernika do 31 grudnia 2017 roku,

. od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku iod 1 pa2dziernika do 31 grudnia 2018 roku,

. od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku iod 1 pa2dziernika do 31 grudnia 2019 roku.

1. Na przedstawione do rcalizaqi zadania zaplanowano w bud2ecie w formie dotacji Srodki
publiczne w wysoko6ci 690 000,00 zl, z czego:

a) na zadanie Nr I - lqcznie: 675 000,00 zl, w tym
. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
. od 1 sVcznia do 31 grudnia 2019 roku

kwola: 225 000,00 zl,
kwola: 225 000,00 zl,
kwola: 225 000,00 zl.



b) na zadanie Nr 2 - lqcznie: 15 000,00 zl, w tym:. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

kwota: 5 000,00 zl,
kwota: 5 000,00 zl,
kwota: 5 000,00 zl.

2. Termin realizaqi zadah od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Zalo2enia og6lne konkursu:

Zakres pzedmiotowy realizowanego zadania:'l) Pzedmiotem zadania jest zapewnienie schronienia - miejsc noclegowych we wszystkie dni
kalendazowe miesiqca w cyklu 24 godzinnym, w lokalu bQdqcym w wytqcznej i swobodnej
dyspozycji oferenta, bezdomnym me2eyznom, bezdomnym kobietom oraz bezdomnym
kobietom z dzieimi, znajdujqcym sig w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej warunkujqcej
skozystanie ze schronienia. Oferent zobowiqzany jest do calodobowego udzielania
schronienia osobom bezdomnym, skierowa nym ptzez O5rodek Pomocy Spolrecznej
w Czenrvionce-Leszczynach. Osoby bezdomne skierowane przez Osrodek pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach sq klientami OSrodka. Zadanie powinno by6
realizowane w lokalu znajdujqcym sig na terenie wojew6dztwa Slqskiego, polozonym
w takiej odleglo6ci, 2e dojazd z O6rodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach do
miejsca, w kt6rym bqdzie realizowane Swiadczenie na tzecz mieszkaric6w Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszcqny, nie przekroczy 50 km.

2) Minimalny standard uslug i warunk6w realizacji zadania
a) wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia ka2demu mieszkaricowi plac6wki:. calodobowego dostqpu do lokalu, w kt6rym bedzie realizowane zadanie,. oddzielnego l62ka wraz z poSciela,

. wydzielonego miejsca w szafie, kzesla oraz miejsca przy stole,. codziennego wy2ywienia: 3 posilki dziennie - Sniadanie, obiad w postaci cieplego
posilku oraz kolacja; w przypadku dzieci wy2ywienie odpowiednie do wieku dziecka,. warunk6w sanitamych umo2liwiajqcych utrzymanie higieny osobistej, w tym
zapewnienie Srodk6w czystosci w postaci: cieplej wody, mydla, szamponu, pasty do
zqb6w, 5rodk6w higieny osobistej, proszku do prania, itp.,. bielizny osobistej oraz odzie2y i obuwia stosownie do pory roku,. zaopatzenia w leki, kt6re znajdujq siq w standardowym wyposaZeniu apteczki
oferenta,

. pomieszczenia Swietlicy umo2liwiajqcego spgdzenie czasu wolnego.

b) dodatkowe wymagania, jakie musi spelnia6 plac6wka:
. plac6wka musi spelniai wymogi sanitarne i pzeciwpozarowe przewidziane

w powszechnie obowiqzujqcych przepisach,
. plac6wka musi umozliwiad pelne funkcjonowanie os6b niepelnosprawnych.

c) dodatkowe wymagania, jakie musi spelnia6 wykonawca:

. wykonawca w uzasadnionych przypadkach zapewnia bezplatny transport os6b
z terenu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny do plac6wki,

' wykonawca zobowiqzuje siE w razie potrzeby do transportu mieszkafica plac6wki
do najbli2szej plac6wki zdrowia,. w przypadku wej6cia w 2ycie, w czasie tnvania realizacji zadania publicznego,
Rozpozqdzenia Manistra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie standard6w



noclegowni, schronisk dla os6b bezdomnych i ogrzewalni wykonawca zobowiqzuje
siq do zapewnienia, zgodnie z podanymi terminami, standard6w okreSlonych
w rozpozqdzeniu dla danej plac6wki.

. osoby, kt6rych doch6d przekracza kryterium dochodowe okre6lone w ustawie
o pomocy spotecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z p62n. zm.) ponoszq odplatnosd
zgodnie z Uchwalq Nr lYl52l14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dn.
30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia szczegolowych zasad ponoszenia
odplatnoSci za pobyt w o6rodkach wsparcia udzielajqcych schronienia osobom
bezdomnym. OplatQ pobiera6 bgdzie O6rodek Pomocy Spolecznej w Czerwionce-
Leszczynach,

4. Zlecenie rcalizacji zadah publicznych bgdzie mialo formg wspierania wykonania tych zadai
wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wymaga to wniesienia przez organizaqg
nie mniej ni2 10 o/o wkladu wlasnego w calkowitym koszcie realizacji zadania, przy czym @
najmniej polowe w postaci finansowej.

5. W ramach dotacji mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysoko6ci do
25o/o udzielonq dotacji. Koszty administracyjne nie obejmujq wynagrodzenia koordynatora.

6. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w zakupu
spzetu komputerowego i audiowizualnego, je2eli ich zakup bezpo6rednio zwiqzany jest
z me$orycznq realizaqq zadania. Koszt zakupu nie mo2e pzekroczy6 15% warto5ci
finansowej zadania.

7. Dotacje moga otzymac organizacje pozazqdowe, kt6re nie majq zalegloSci finansowych
wobec Gminy z tytulu wcze6niej udzielonych dotacji.

8. Oferta konkursowa powinna zawierae'.
1) szczegolowy zakres rzeczov,ty zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulacje pzewidywanych koszt6w realizagi zadania publicznego,
4) informacjq o wcze6niejszej dzialalno5ci podmiotu skladajecego oferte w zakresie, kt6rego

dotyczy zadanie,
5) informacjq o posiadanych zasobach zeczowych, kadrowych i lokalowych gwarantujqcych

wla6ciwe wykonanie zadania,
6) informacjq o finansowym i niefinansowym wkladzie wlasnym osobowym (wolontariat)

i rzeczowym,
7) deklaracjq o zamiaze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,
8) ponadto do oferty nalezy dolqczy6 nastqpujqce zalqczniki:

a) Harmonogram realizacji zadania publicznego na lata 2018 i 2019 zgodnie ze wzorem
stanowiqcym zalqcznik Nr 1.1 do oferty realizacji zadania publicznego.

b) Pzewidywana kalkulacja koszt6w w latach 2018 i 2019 zgodnie ze wzorem
stanowiqcym zalqcznik Nr 1.2 do oferty realizacji zadania publicznego.

9. Oferta sporzqdzona w generatorze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadari publicznych
oraz wzor6w sprawozdah z wykonania tych zadai (Dz. U. z 2016r. Poz. 1300).
Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatorze nalezy jq wydrukowa6, podpisa6 i zlo2y6
w Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. 12.

10. Do ofert konkursowych nale2y dolqczy6 wymagane zalqczniki.
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1 1. Oferty konkursowe na realizacjg zadania nale2y zlo2ye w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 22 grudnia 2016 roku:

a) w formie elektronicznej poptzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie
internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem
o niniejszym konkursie otaz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakladce:
generator ofert i sprawozdafi lub dotacje - konkursy.

b) w formie pisemnej z adnotacjq ,,Otwarty Konkurs Ofert na realizacje zadafi publicznych w
2017 roku (Obszar 5b)" w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny, ptzy
ul. Parkowej 9.

12. Dopuszcza sie uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni od dnia
wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastepuje poptzez informacjg
w generatorze oraz telefonicznie.

13. Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistrz Gminy i Miasta Czenvionka-
Leszczyny powola Komisjg Konkursowq.

14. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja uwzglqdniala bqdzie tylko takie wydatki, kt6re zwiqzane se
z przedmiotem realizowanego zadania ozz gwarantujq jego prawidlowq realizacjq.

15. Rozstzygniecie konkursu nastqpi do dnia 29 grudnia 2016 roku. lnformacja
o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakladce:
http://www. bip.czerwionka-
leszczyny. pl/informacje_urzed u/dotacje_na_zadaniajubliczne. htm I

na tablicy ogloszeri Uzqdu Gminy i Miasta w Czemrionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9 oraz
na stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

16. Komisja opiniuje oferty zlozone w konkursie, w oparciu o nastepujEce kryteria merytoryczne:
a) zasadnoSd, trafnoS6 oferty, mo2liwo56 realizacji zadania publicznego przez podmiot

skladajecy ofertg: w jakim stopniu projekt pzedstawiony w ofercie odpowiada na realnq
potzebQ mieszkafic6w Czerwionki-Leszczyn (0 - 8 pkt.),

b) poprawno66 i jako5i planowanych dzialai projektowych: czy planowane dzialania sq
zgodne z celami projektu, potrzebami grupy odbiorc6w i uzasadnieniem potrzeby
realizacji projektu, a tak2e czy maje szanse by6 zrealizowane w zaplanowanym czasie
(0 - 8 pkt.),

c) skutecznoS6 dzialafi, proponowana jakoS6 wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy
udziale kt6rych podmioty uprawnione bQdq realizowac zadanie publiczne: czy planowane
rezultaty se mozliwe do osiqgniqcia w ramach realizacji projektu (0 - 8 pkt.),

d) zasoby i potencjal oferenta/oferentow: czy oferenuci posiadajq doswiadczenie
w realizacji zadai publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq odpowiednimi
zasobami ludzkimi, rzeczorymi do wlaSciwej realizaqi zadania? Czy w projekcie jest
przewidziana praca wolontariuszy? (0 - 12 pkt.),

17 . Kryleria oceny czeSci finansowej:
a) adekwatnoS6 i sp6jnoS6 finans6w i dzialan: czy proponowane wydatki odpowiadajq

proponowanym dzialaniom? Czy przedstawiona kalkulacja koszt6w rcalizaqi zadania
publicznego odnosi sig do zakresu rzeczowego zadania? (0 - 4 pkt.),

b) racjonalno66 naklad6w finansowych i poprawno56 bud2etu: czy naklady finansowe
zostaly zaplanowane poprawnie? (0 - I pkt.),



c) do6wiadczenie w realizacji projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w zewnetznych:
czy organizaqa pozazqdowa wcze6niejszej realizowala zadania publiczne lub projekty
spoleczne finansowane z dotacji? (0 - a pkt.).

18. Maksymalna ilo5c punkt6w oceny merytorycznej i finansowej wynosi 53, pr4 czym
minimalna ilo6c punkt6w dopuszczajqca do dofinansowania wynosi 27. Szczeg6lowe karty
oceny formalnej i merytoryczno-finansowej stanowia odpowiednio wz6r nr 'l i 2 do
niniejszego ogloszenia.

"19. Z posiedzenia Komisji zostanie spozqdzony protokol, zawierajqcy rozstzygniQcie konkursu
wraz z uzasadnieniem dla ofert odzuconych. Protokol ten zostanie nastqpnie przekazany
Burmistzowi Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny, celem podjqcia ostatecznej decyzji
o przyznaniu dotacji. Od decyzji Burmistrza nie pzysluguje odwolanie.

20. Ptzyznana dotacja nie mo2e by6 wykorzystana na:

1) pzedsiguziqcia, kt6re se dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czeruionka-
Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,

2) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w, kt6re podmiot poni6sl na realizaqq zadania
poza terminem umowy o udzielenie dotacji,

3) remonty pomieszczei i obiekt6w budowlanych,
4) zakupy nieruchomoSci,
5) rezenvy na pokrycie pzyszlych strat lub zobwtiqzah,
6) dzialaln066 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialaln056 po2ytku publicznego,
7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzari,
8) udzielanie pomocy finansowej osobom lizycznym lub prawnym,
9) dzialalno66 politycznq,
10) pokrycie kosZ6w utzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres rcalizagi

zleconego zadania,
"l '1 

) nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowq lub finansowej dla os6b zajmujqcych sie
realizaqq zadania,

12) podatek VAT - w przypadku podmiot6w kozystajqcych z ptawa do odliczenia podatku
od towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,

13)zobowiqzania z tytulu zaciqgniqtej poZyczki, kredytu lub wykupu papier6w
wartoSciowych oraz koszty obslugi zadlu2enia,

14) wynajem lub dzier2awg obiekt6w wlasnych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
15) koszty pokryle przez inne podmioty (zakaz lzu. podw6jnego finansowania)

21. Warunkiem przekazania ptzyznane! dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nale2y
pamieta6, 2e wydatki mogq byd dokonywane dopiero po zawarciu umowy i muszq zosta6
zaplacone najp62niej 31 grudnia ka2dego roku realizacji zadania).

22. Szczegolowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowa6
bqdzie umowa zawarta pomigdzy Gminq i Miastem Czerwionka-Leszczyny, a podmiotem
wylonionym w konkursie.

23. W pzypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane Srodki
mogq by6 przeznaczone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacjq zadania w innej
formie.

24. Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mozna uzyskad w UzQdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny - Wydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 1 9, tel. 321 43 '12 251.

-5-



25. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreslony w art. 15 ust. 2h i 2j
ustawy.

26. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

27.W 2016 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacjg w formie wspierania
nastepujece zadania publiczne:

. w zakresie ochrony i promocji zdrowia na kwotq: 53 378,00 zl,

. w zakresie kultury i sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego na kwotq:
70 170,00 zl,

. w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci na kwote: 5 000,00 zl,

. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotq: 15 000,00 zl,

. w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom iosobom w trudnej sytuacji
zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b na kwote: 193 000,00 zl

. w zakresie ekologii i ochrony zuierzql oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na
kwotg: 4 187,60 zl

. w zakresie dzialalnoSci na zee. organizacji pozazqdowych na kwote: 140 00,00 zl

Na realizacjg tych zadai z bud2etu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny do dnia
30 listopada 2016 roku przekazano og6lnq kwotg dotacji w wysokoSci: 480 735,60 zl.

28. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstzygniqcia konkursu.
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Wz6r Nr 1

Karta oceny formalno-prawnej
(dotacja z po?ytku publicznego - 2017r.)

Nazwa aroanizaaii
(.)hezar'

Lp. Dokument / zagadnienie
Spelnia

kryterium
TAKNIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1 2 3 4 5

1. Oferta - sp6jnoS6 wersji z generatora i papierowej N!E

2.
Podpis oferly przez osobq/osoby upowa2nione do skladania
oSwiadczeri woli w imieniu oferenta

TAK 2 DN!

Dopu5ci6 do oceny merytorycznej TAruNIE

ttz

'1,*



Wz6r Nr 2

Karta oceny merytoryczno-finan3owoj - dot cia z zakrcsu polytku publlcznogo w io]mlo wsplerrnla raallzacjl zadanla.

Lp. Kryterium SZCZEGOLOWY OPIS KRYTERIUM
- ocena merytoryczna -

llo56 punkt6w
mo2liurych

do przvznania

Przyznana
punktacja

1 2 3 4 5

1.

ZasadnoS6 wplywajqca na wartoS6
merytorycznq oferty, trafnoS6 oferty, mo2liwoSC
realizacji zadania publicznego przez podmiot
skladajqcy ofertg: w jakim stopniu projekt
przedstawiony w ofercie odpowiada na realnq
potzebg mieszkahc6w Czerwionki-Leszczyn.

a) dokonano og6lnej charakterystyki zadania (wiemy co, kiedy, dla kogo bgdzie
realizowane w ramach oroiektu) 0-2pkt
b) oroiekt iest zqodnv z celami ooloszoneqo konkurs. 0-2pkt
c) szczeg6lowo opisano i uzasadniono potzebg realizacji projektu, wskazano grupq
odbiorc6w - adresat6w zadania, wskazano cele projektu. Z opisu jasno wynika gdzie
wystqpuje problem, potrzeba kogo dotyczy, jaka jest skala zjawiska, przyczyny i skutki.
Podano 2r6dla uzyskania informaci i.

0-4pkt

2.

PoprawnoSd i jako60 planowanych dzialai a) zaplanowane dzialania sq zgodne z celami projektu, 0-2pkt
projektowych: Czy planowane dzialania sq
zgodne z celami projektu, potrzebamigrupy
od b iorc6w i uza sad n ien iem potrzeb y r ealizacji
projektu, a tak2e czy majq szanse by6
zrealizowane w zaplanowanym czasie.

b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w i prowadzq do
osiaq n iecia zamier zonvch rezu ltat6w. 0-2pkt
c) jasno opisano poszczeg6lne etapy realizacji dzialafi - racjonalny i dobrze
zaolanowanv harmonooram dziala6. 0-2pkt
d) zaplanowane dzialania majq szanse by| zrealizowane w zaplanowanym czasie, 0-2pkt

3.

SkutecznoS6 dzialafi , proponowana jako56
wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy
udziale kt6rych podmioty uprawnione bqdq
realizowa0 zadanie publiczne: czy planowane
rezultaty sq mo2liwe do osiqgniqcia w ramach
realizacii oroiektu.

a) udokumentowane kwalifikacje os6b realizujqcych zadanie oraz sposoby
dokumentowania realizacji zadania (listy obecnoSci, dokumentacja) 0-4okt
b) wykonanie Swiadczefl wskazanych w ofercie jest realne w Swietle
udokumentowanych mo2liwo6ci oferenta, 0-4pkt

4.

Zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy
oferenUci posiadajq doSwiadczenie w realizacji
zadafi publicznych lub innych projekt6w? Czy
dysponujq odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczowymi do wlaSciwej realizacji zadania?
Czy w projekcie jest przewidziana praca
wolontariuszv.

a) oferenVoferenci posiadajq do6wiadczenie w realizacji zadafi publicznych lub innych
proiekt6w? (rzetelnie real izowal i wcze6nieisze zadan ia publ iczne), 0-4pkt
b) oferenUcidysponujq odpowiednimizasobami kadrowymi, rzeczowymi do wla6ciwej
realizacii zadania? 0-Gpkt

c) Czy w projekcie przewidziana jest praca wolontariuszy 0-2pkt

suMA oTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESCI MERYTORYCZNEJ - max 36 pkt.:

.. Li..rr:iristL
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Wz6r Nr 2

Lp. Kryterium SZCZEGoTOWY OPIS KRYTERIUM
- ocena finansowa -

!1o56 punkt6w
mo2liwych

do przyznania

Przyznana
punktacja

2 3 4 5

1.

AdekwatnoS6 i sp6jno56 finans6w i dzialafi: czy
proponowane wydatki odpowiadajq
proponowanym dzialan iom, czy przedstawiona
kalkulacja koszt6w realizacji zadania
publicznego odnosi sig do zakresu rzeczowego
zadania.

a) zaprooonowane wvdatki sa niezbedne do poprawnei realizacii zadania 0-2pkt

b) wysokoS6 zaproponowanych wydatk6w jest adekwatna do zaplanowanych
rezultat6w (naklady finansowe sq proporcjonalne do zakladanych dzialah i rezultat6w) 0-2pkt

2.
RacjonalnoS6 naklad6w finansowych
i poprawnoSC bud2etu: czy naklady finansowe
zostaly zaplanowane poprawnie.

a) wydatki sa zgodne z wymogami ogloszoneqo konkursu 0-2pkt
b) wydatkizostaly okreSlone na poziomie rynkowym, koszty nie sq zawy2one, ani
zan i2one (adekwatne do zam ierzonych dzialari) 0-3pkt
c) poziom wkladu wlasnego finansowego (przy czym 5 % - 0 pkt, od 5-10 % 1 pkt,
powy2ei 10 o/o - 2 pkt )

0-2pkt
d) poziom wkladu wlasnego osobowego (przy czym 5 % - 0 pkt, od 5-10 % 1 pkt,
powv2ei 10 o/o - 2 pkt )

0-2pkt

3.

DoSwiadczenie w realizacji projekt6w
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w
zewngtznych : czy organ izaila pozazqdowa
wczeS niejszej real izowala zadania pu bl iczne
lub projekty spoleczne finansowane z dotacji.

a) oferenUci majq doSwiadczenie w realizacji projekt6w finansowanych /
wsp6lfi nansowa nych ze Srod k6w pu bl icznych (Srod ki gm i nne, powiatowe, wojew6dzkie,
ministerialne, unijne) - ile projekt6w oferent zrealizowal, na jakie kwoty i czy zostaly
orawidlowo rozliczone

0-3pkt

b) czy oferent realizowal projekty o podobnej specyfice, ile takich projekt6w, na jakq
kwote 0-lpkt

suMA oTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESCI FINANSOWEJ - (max 17 pkt.):
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