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:'zeriv i,]rr l(s - i,eszczyny Zarz4dzenie Nr 415/15
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

z dnia 9 wrze5nia 2015 roku

w sprawie ogloszenia otwa ego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie
kultury sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzichila narodowego w 2015 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z2013t., poz.594 z po2n. zm.), art.11 ust. l pkt 1iust.2 oraz art. 13ustawyzdnia
24 kwietnia 2003 r., o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.

z 2014 r., poz. 11'18 z p62n. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z p62n. zm.), w zwiazku z Uchwalq Nr XLVlll/652/14
Rady Miejskiej w Czenivionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czenalonka-Leszczyny z organizacjami
pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno6d po2ytku publicznego na 2015
rok,

zart4dzam, co naste puie :

sr

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacje pzez organizacje pozazqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.,
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,

nr 1118 z p62n. zm.), zadafi publicznych w formie wspierania z budzetu Gminy
i Miasta Czenalonka-Leszczyny realizowanych w obszarze zadai w zakresie
kultury, sztuki, ochrony d6br kultury idziedzictwa narodowego:
a) organizacja dla mieszkaric6w gminy integracyjnych imprez kulturalnych o

charakteze regionalno-lokalnym i Srodowiskowym,
b) kultywowanie tradycji regionalnych.

Ogloszenie o konkursie stanowi Zat4cznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

TreS6 niniejszego Zarzqdzenia nale2y zamieSci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej,
na stronie internetowej i na tablicy ogtoszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

s3

Nadz6r nad wykonaniem Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi Mtldzialu Roarvoju Gminy
iMiasta.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

eszcTyny

l.

2.

$n*
Wieslaw ki





BUR,MISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerrvrcnlo-l,eszczynY Zal?aznik
do ZazEdzenia
Nr 415 /15
Burmistna Gminy i Miasta
Czenivionka-Leszczyny
z dnia I wrzesnia 2015 roku

OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W2015 ROKU

W zwiqzku z Uchwalq Nr XLVlll/652/14 Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dziatalno6d po2ytku publicznego na 2015 rok

OGLASZAM

otwar$ konkurs ofert dla organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1118 z p62n. zm.) na realizacjq zadan publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wspieranych w formie dotacji z bud2etu Gminy i Miasta w 2015 roku.

1. Konkurs obejmuje nastqpujqce rodzaje zadafl (Obszar ll):

'l'1 Zadania w w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego:
a) organizacja dla mieszkaric6w gminy integracyjnych imprez kulturalnych o
charakteze regionalnoJokalnym i Srodowiskowym
b) kultylvowanie tradycji regionalnych.

2. Na przedstawione do realizacji zadania w obszarze I proponuje sig pzeznaczy6 jako
wsparcie w formie dotacji Srodki publiczne w wysoko6ci: 12 000,00 zl.

3. Zadania mogq by6 realizowane w terminie od 11 paidziernika 2015r. do 31 grudnia
2015r.

4. Zlecenie realizacji zadafi publicznych bqdzie mialo formq wspierania wykonania gch
zadafi wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wymaga to wniesienia przez
organizacjq nie mniej ni2 1O o/o wkladu wlasnego w calkowitym koszcie realizacji
zadania, pr4 czym co najmniej potowq w postaci finansowej.

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

6. W szczeg6lnie uzasadnionych pzypadkach mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w
zakupu sprzqtu komputerowego, jeZeli jego zakup bezpo6rednio zwiqzany jest
z meMorycznq realizacjq zadania. Koszt zakupu nie moze przekroc46 1070 warto6ci
finansowej zadania.

7. W ptqpadku, kiedy organizacje otzymaty dotacjq w wysokoSci ni2szej ni|
wnioskowana, jednak nie mniej, ni2 807o kwoty wnioskowanej, dokonuje siq uzgodnieri,





kt6rych celem jest doprecyzowanie warunk6w i zakresu realizacji zadania.
Wprowadzone zmiany nie mogq obni2y6 warto6ci merytorycznej prolehu i jego
zalo2onych efekt6w. W takim przypadku, zaktualizowany harmonogram i kalkulacjg
pzewidywanych koszt6w realizacji zadania do wielko6ci przyznanq dotacji nale2y
przedlo\t, w ciqgu 2 dni, w Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
przy ul. Parkowej nr 9 i poprzez generator wniosk6w www.witkac.pl. Niedopelnienie
tego obowiqzku w w/w. terminie traktowane bgdzie jako rezygnacja z dotacji.

8. Dotacje mogq otrzyma6 organizacje pozazqdowe, kt6re nie majq zaleglo5ci
finansowych wobec Gminy z q ufu wcze6niej udzielonych dotacji.

9. Organizacje pozazqdowe, kt6re otzymaly dotacje w latach ubiegtych, ponownie mogq
otzymae dotacje, je2eli prawidlowo rozlic4ly wczeSniejsze dotacje i uzyskaty
zaakceptowanie sprawozdania koicowego.

10. Oferta konkursowa powinna zawierab:

1) szczeg6lowy zakres zeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulacjq przewidywanych koszt6w realizacj i zadania publ icznego,
4) informacjq o wcze5niejszej dzialalnoSci podmiotu sktadajqcego ofertg w zakresie,

kt6rego dotyczy zadanie,
5) informacjg o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajqcych

prawidlowe wykonanie zadania.
6) informacjg o finansowym i niefinansowym wkladzie wlasnym osobowym (wolontariat)

izeczowym,
7) deklaracjq o zamiaze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,
8) ponadto do oferty nalety dolqczy6 nastgpujqce dokumenty:

a) aKualny wyciqg z odpowiedniego rejestru, wyciqg z ewidencji lub inny dokument
potwierdzajqcy status prawny podmiotu skladajqcego ofertg oraz umocowanie os6b
go reprezentujqcych (w przypadku reprezentacji innej ni2 okre6lono w odpisie,
wyciqgu lub innym dokumencie, r6wnie2 aktualne, prawidlowo podpisane
pelnomocnictwo). Odpis musi by6 zgodny z aKualnym stanem faktycznym
i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal wydany,

b) w pzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych ofertq
niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlaSciwego rejestru -
dokument potwierdzajqcy upowaznienie do dziatania w imieniu oferenta (-6w).

c) obowiqzujqcy statut w wersji elektronicznej dotqczony do oferty popzez generator
lub w wersji papierowej dolqczony do oferty.

d) W przypadku zlo2enia oferty wsp6lnej nalety dotqczyd umowq zawafiq miqdzy
dwoma lub wiqcej podmiotami uprawnionymi, okre5lajqcq zakres ich Swiadczeh
skladajqcych sig na realizacjq danego zadania publicznego i wskazujqcq:
. jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bgdq wykonywad

poszczeg6lne podmioty uprawnione,
. spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej,

1 1 . Oferta spozqdzona w generatoee wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Rozpozqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010r.,





w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania
publicznego otazwzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 201'l roku Nr
6 poz. 25). Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatorze naleby jq wydrukowad,
podpisa6 i zblryt; w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem
wpkt. 13.

12.Do ofert konkursowych nalezy dotqczy6 wymagane rozporz4dzeniem zaQczniki.

13. Oferty konkursowe na realizacjg zadania nale2y zlo2yt, w niepzekraczalnym terminie
do dnia 1 pa2dziemika 2015 roku:
a) w formie eleKronicznej po1zez 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 sprawozdai lub dotacje - konkursy.

b) w formie pisemnej z adnotacjq ,,Otwarty Konkurs Ofert na realizacjq zadai
publicznych w 2015 roku (Obszar ll)" w Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, pzy ul. Parkowej 9.

14. Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni od
dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wearanie nastqpuje poprzez informacjg
w generatoze oraz telefonicznie.

15.Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny powola Komisjg Konkursowq.

16.Przy rozpatrywaniu ofert Komisja uurzglqdniata bgdzie tylko takie wydatki, kt6re
a uiqzane sq z pzedmiotem realizowanego zadania oraz gwarantujq jego prawidlowq
realizacjg.

lT.Rozstrzygniqcie konkursu nastqpi do dnia 8 paidziernika 2015 roku. Informacja
o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzgdu
Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny w zakladce:
http:/ rww.bip.czerwionka- leszczyny.pl/informacje_uzedu/dotacje_na zadaniajubliczne.htTl
na tablicy ogloszerl Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9
oraz na stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

18. Komisja opiniuje oferty zlo2one w konkursie, w oparciu o nastgpujqce kryteria
merytoryczne:
a) zasadno66, trafnoS6 oferty, mo2liwo56 realizacji zadania publicznego przez

podmiot sktadajqcy oferte: w jakim stopniu projekt pzedstawiony w ofercie
odpowiada na realnq potzebq mieszka6c6w Czeruvionki-Leszczyn (0 - 8 pkt.),

b) poprawno56 i jako56 planowanych dzialai projektowych: czy planowane dzialania
sq zgodne z celami projeKu, potzebami grupy odbiorc6w i uzasadnieniem
potzeby realizacji projeKu, a tak2e czy majq szanse byc zrealizowane
w zaplanowanym czasie (0 - 8 pkt.),

c) skuteczno66 dzialafi, proponowana jako56 wykonania zadania i kwalifikacje os6b,
przy udziale kt6rych podmioty uprawnione bqdq realizowa6 zadanie publiczne:
czy planowane rezultaty sq mo2liwe do osiqgniecia w ramach realizacji projektu
(0 - 8 pkt.),





d) zasoby i potencjaN oferenta/oferent6w: czy oferenUci posiadajq doswiadczenie
w realizacji zadai publicznych lub innych projekt6w? C4 dysponujq odpowiednimi
zasobami ludzkimi, zeczowymi do wla6ciwej realiza$i zadania? Czy w projekcie
jest pzewidziana praca wolontariuszy? (0 - 12 pkt.),

19. Kryteria oceny czgSci finansowej:
a) adekwatno56 i sp6jnoS6 finans6w i dzialai: czy proponowane wydatki odpowiadajq

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

b) racjonalno66 naklad6w finansowych i poprawno66 bud2etu: czy naklady
finansowe zostaly zaplanowane poprawnie? (0 - 7 pkt.),

c) do6wiadczenie w realizacji projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w
zewnqtrznych: czy orgaaizacia pozarzqdowa wcze6niejszej realizowala zadania
publiczne lub projekty spoleczne finansowane z dotacji? (0 - 5 pK.).

20. Maksymalna ilo56 punkt6w oceny meMorycznej i finansowej wynosi 52, ptzy czym
minimalna ilo56 punkt6w dopuszczajqca do dofinansowania wynosi 27. Szczegolowe
karty oceny formalnej i merytoryczno-finansowej stanowiq odpowiednio wz6r nr 1 i2 do
niniejszego ogicszenia.

21.2 posidzenia Komisji zostanie spozqdzony protok6l, zawierajqcy listg rankingowq
projekt6w oraz uzasadnienie dla ofert odzuconych. Protok6t ten zostanie nastqpnie
przekazany Burmistrzowi Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny, celem podjgcia
ostatecznej decyzji o pzyznaniu dotacji. Od decyzji Burmistrza nie przysluguje
odwolanie.

2Z.Pzyznana dotacja nie mo2e by6 wykorzystana na:

1) pzedsigwziqcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie pzepis6w szczeg6lnych,

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

3) remonty pomieszczeri i obiekt6w budowlanych,
4) zakupy nieruchomoSci,
5) rezerwy na pokrycie pzysztych strat lub zoboviqzafi,
6) dziatalno66 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalno66 pozytku publicznego,
7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzafi,
8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
9) dzialalno66 politycznq,
10) pokrycie koszt6w utzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacji

zleconego zadania,
11)nagrody, premie iinne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujqcych

sie realizacja zadania,
12)podatek VAT - w pzypadku podmiot6w korzystajacych z ptawa do odliczenia podatku

od towar6w i usfug z tytulu dokonanych zakup6w,
13)zobowiqzania z tytulu zaciqgniqtej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w

warto6ciowych oraz koszty obslugi zadfuzenia,
'l4)wynajem lub dzieriawq obiekt6w wlasnych Gminy ijej jednostek organizacyjnych,
1S)koszty pokryte pzez inne podmioty (zakaz tzv't. podw6jnego finansowania),





23.Warunkiem pzekazania przyznanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji
(nale2y pamiqta6, 2e wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy
i muszq zosta6 zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania).

24. Szczeg6icwe i ostateczne warunki rcalizaci1i, finansowania i rozliczenia zadania
regulowaC bqdzie umowa zawarla pomigdzy Gminq i Miastem Czerwionka-Leszczyny,
a podmiotem wylonionym w konkursie.

25. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane
Srodki mogq bye pzeznaczone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacjg
zadania w innej formie.

26.Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mo2na uzyskad w Uzgdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny - Wydzial Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Dr Rostka 7,
tel. 32 43 12 251 .

27. Burmistz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okre6lony w art. 15 ust. 2h
i 2j ustawy.

2}.Zlozenie ofefi nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

29.W 2014 roku Gmina i Miasto Czenrionka-Leszc4ny zlecila realizacjq w formie
wspierania nastgpujqce zadania publiczne:
a) w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
b) w zakresie kultury i sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
c) w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci,
d) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne1,
e) w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,
f) w zakresie dzialalnoSci wspomagajqcej rozw6j gospodarczy, w tym rozw6j

przedsigbiorczoSci,
g) w zakresie ekologii i ochrony zwiezql oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na realizacjg tych zadarl z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2014 roku
pzekazano og6lnq kwotg dotacji w wysokoSci: 105 800,00 zl.

30. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnigcia konkursu.
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Wzor Nr 1

analiza kosztorysu pod wzglqdem wydatk6w
i niekwalifikowanych - czy koszty sq zgodne

wymogami ogloszenia o konkursie.
Ogloszenie ust.22

p#
Bu#tistrz

Gmia0l-Miasta
CzerxlghkdfLesze:yly

wiesft#friszewski
I

Karta oceny formalno-prawnej
(dotacja z po?ytku publicznego - 2015 r.)

Nazwa organizacji :.............
Obszar:....
Wplyw wniosku z dnia (data, numer rejestru):..

Lp - spetnia l Dopuszczalne r Czas na
i kryterium I uzupelnienie i uzupelnienie

II tTnwNle ! :

1 2 4

1. Cferta - sp6jnoS0 wersji z generatora i papierowej NIE

2. ualny wyciqg z odpowiedniego rejestru, z ewidencji lub inny
:ument potwierdzajqcy status prawny podmiotu skladajqcego
rtq oraz umocowanie os6b go reprezentujqcych (w przypadku
rezentacji innej ni2 okreSlono w wyciqgu lub innym
iumencie, r6wn ie2 aktual ne, prawidlowo podpisane
nomocnictwo). Odpis musi byd zgodny z aktualnym stanem
lycznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal wydany.
n6g: Oferta Zal. I + wyjaSnienie pkt.24 + Ogloszenie konkursowe
10pKBai8b

TAK 2 DNI

3. )odpis oferty pzez osoby uprawnione zgodnie ze statutem -
rsoby wyszczeg6lnione w ZaSwiadczeniu lub KRS.
,Vym6g: OGrta Cz. I, pkt. 9, Ogloszenie 10 pK 8a i 8b
ioelnienie wvmoqu: w{a6ciwe podpisv pod oferta.

TAK 2 DNI

4. A/ pzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w
lkladajqcych ofertq ni2 wynikajqcy z Krajowego Rejestru
Sqdowego lub innego wlaSciwego rejestru - dokument
cotwierdzajqcy upowa2nienie do dzialania w imieniu oferenta

[-6w).
ffym6g: Oferta Cz. I Ogloszenie 10 pkt 8a i 8b
snelnlenle wvmoou: oelnomocnictwo lub stosownv dokument.

TAK 2 DNI

5. )bowiqzujqcy statut w wersji elektronicznej lub papierowej.
lYym6g: Ogloszenie - ust. 10 pkt 5
ipelnienie wymogu: Statut - w wersji elektronicznej lub papierowej.

TAK 2 DNI

6. rcja, czy oferenUoferenci pzewidujq realizowa6 zadanie
re w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 6 (oferta
a) i7 (podwykonawcy) Ustawy.
Gerta Cz. V, pkt.4 + Obrta - strona tytulowa, O$oszenie - ust. 10 pK

rle wymoqu: odoowiednie zapisy w ofercie + umowa (ie$li konieczna).

TAK 2 DNI

lub blqdy formalne w ofercie.

dopuSci6 do oceny merytorycznej / odrzucic.

7.

8.
nne.

9.

10.

WNY

rowicz





Wz6r Nr 2

Karta - finansowei - dotacia z zakresu w formie wspierania realizac
Lp. Kryterium SZCZEGOLOWY OPIS KRYTERIUM

- ocena merytoryczna -
tlo66 punkt6w
mo2liwych do

orzvznania

Przyznana
punktacja

1 2 3 4 5

1. ZasadnoS6 wplywajqca na warto66
merytorycznq ofefi trafnoS6 ofefi
mo2liwo56 realizacji zadania
publiczneg o pruez podmiot skladajqcy
ofertq: w jakim stopniu projekt
przedstawiony w ofercie odpowiada na
realnq potrzebg mieszkaic6w
Czerwionki-Leszczyn.

a) dokonano og6lnej charakterystyki zadania (wiemy co, kiedy, dla kogo
bedzie realizowane w ramach proiektu) -(or. cz. t!!, pkt

0-2pkt

b) proiekt iest zgodny z celami ogloszonego konkurs. - oer. wstqp i p.2 0-2pkt
c) szczegolowo opisano i uzasadniono potrzebg 1or. cz. ttt, p. z1 realizac4i
proiektu, wskazano grupq odbiort6w - adresat6w zadania @r. cz.lt, p. 3),

wskazano cele projektu. Z opisu jasno wynika gdzie wystqpuje problem,
potrzeba kogo dotyc4y, jaka jest skala zjawiska, przyczyny i skutki.
Podano 2r6dla uzyskania informacji.

0-4pkt

2. Poprawno66 i jako56 planowanych
dzialafi projektowych: Czy pla-
nowane dzialania sq zgodne z celami
projektu, potzebami grupy odbiorc6w
i uzasadnieniem potrzeby realizacji
projektu, a tak2e czy majq szanse by6
zrealizowane w zaplanowanym czasie.

a) zaplanowane dzialania sa zqodne z celami proiektu, @r. cz.lt, p. o) 0-2pkt
b) zaproponowane dziatania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w
i prowadza do osiagnigcia zamierzonych rezulta!6ll pr.cz.ttt, p.s, s i 1o),

0-2pkt

c) jasno opisano poszczeg6lne etapy realizagi dzialaf - racionalny
i dobrze zaplanowany harmonogram dzialaf @r. cz.lt, p. e),

0-2pkt

d) zaplanowane dzialania majq szansq by6 zrealizowane w zaplanowa-
nvm czasia bf. cz. til, p. I i g),

0-2pkt

3. SkutecznoSd dzialarl, proponowana
jako56 wykonania zadania i

kwalifikacje os6b, przy udziale
kt6rych podmioty uprawnione bedq
realizowad zadanie publiczne: czy
planowane rezultaty sq moiliwe do
osiqgnigcia w ramach realizacii
oroiektu.

a) udokumentowane kwalifikacje os6b realizujqcych zadanie oraz
sposoby dokumentowania realizacji zadania (listy obecno6ci,
dokumentacia) Or. cz. ilt, p. 1o),

0-4pkt

b) wykonanie Swiadczefi wskazanych w ofercie iest realne w Swietle
udokumentowanych mo2liwo6ci oferenta @r. cz. til, p.10), 0-4pkt

4. Zasoby i potencjal oferenta/oferent6w:
czy oferenUci posiadajq do6wiadczenie
w realizacji zadafi publicznych lub
innych proiektow? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczowymi do wlaSciwej realizacji
zadania? Cq w projekcie jest
pzewidziana praca wolontariuszy.

a) oferenUoferenci posiadajq do5wiadczenie w realizacji zada{t
publicznych lub innych projekt6w? (zetelnie realizowali wczeSniejsze
zadania publiczne) @r. cz. v p. 3),

0-4pkt

b) oferenUci dysponujq odpowiednimi zasobami kadrowymi pr. cz. v p.t),
rzeczowymi 1or. cz. v p.2), (or. cz. v p. z do wlaSciwej realizacji zadania? pr. 

"r.tU l,lr,.te'l - kahtmna 9l
0-6pkt

cl Czy w projekcie pzewidziana jest praca wolontariuszl (or. cz. tv tabeta 1 -
kolumna 9 i of. cz. V p. 1) 0-2pkt

Surun orRzyMANycH puNKTow w czEScl MERYToRYczNEJ - max 36 pkt.:

zadania.





Wz6r Nr 2

Lp. Kryterium SZCZEGOLOVI/Y OPIS KRYTERI UM
- ocena finansowa -

!lo$6 punkt6w
motliwych do

orzvznania

Przyznana
punktacja

1 2 3 4 5

1. Adekwatno6d i sp6jno56 finans6w
i dzialafi: czy proponowane wydatki
odpowiadajq proponowanym dziala-
niom, czy przedstawiona kalkulacja
koszt6w realizacji zadania publicznego
odnosi sie do zakresu rzeczowego
zadania.

a) zaproponowane wydatki sq niezbqdne do poprawnej realizacji zadania
(of. cz. lV bbela 1),

0-2pkt

b) wysoko56 zaproponowanych wydatk6w jest adekwatna do
zaplanowanych rezultat6w (naktady finansowe sq proporcjonalne do
zakladanych dzialafi i rezultat6w) - 1or. cz. nt,bbeta i),

0-2pkt

2. Racionalno66 naklad6w finansowych i

poprawno66 budZetu: czy naklady
finansowe zostaty zaplanowane
poprawnie.

a) wydatki sq zgodne z wymogami ogloszonego konkursu.
(of. cz. lV. hbela 1

0-2pkt
b) wydatki zostaty okreSlone na poziomie rynkowym, koszty nie sq
zawv2one. ani zani2one.

0-lpkt

c) budzet projektu nie zawiera blqd6w rachunkowych, @r. cz. tV tabeta I -

analiza),

0-lpkt

d) poziom wkladu wlasnego osobowego (5o/o-15o/o; 160/o i wiqcej) - ( or. cz.

lV tabela 2 2r6dlo finansowania),

0-2pkt

e) uwagido kosztorysu ( wyjaSnienia ) 0-lpkt
3. DoSwiadczenie w realizacji projekt6w

wsp6lfinansowanych ze Srodk6w
zewnqtrznych: czy organizacja
pozarzqdowa wcze6niejszej
realizowala zadania publiczne lub
projekty spoleczne finansowane z
dotacii.

a) oferenUci majE do6wiadczenie w realizacji projekt6w
finansowanych / wspffinansowanych ze Srodk6w publicznych (6rrodki
gminne, powiatowe, wojew6dzkie, ministerialne, uniine) - @r. cz. v pK 3),

0-3pkt

b) wysoka jako56 rozliczenia poprzednich dotacji na realizacjq zadafi
publicznych w gminie (terminowo56, rzetelno66, spos6b rozliczenia
otrzymanych Srodk6wl - tot. cz. V pkt 3 tub uwasi ),

0-2pkt

suMA oTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESCI FTNANSOWEJ - (max 16 pkr.):
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