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BURMISTR.Z
GMIN} i MIASTA

Czerwronka-Leszczyny

Zalqcznik
do Zarzqdzenia
Nr 298/19
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 17 czerwca 2019 roku

OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2019 ROKU

W zwiqzku z Uchwalq Nr LV/616/18 Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia
10 pa2dziernika 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozazqdowymi otaz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalno56 po2ytku publicznego na 2019 rok

OGi}SZAM

otwarty 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. 2019 poz. 688 z pofln. zm.)

na realizacjg zadah publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji

z bud2etu Gminy i Miasta w 2019 roku.

! PODSTAWA PRAWNA

Konkurs ogloszony jest na podstawie:

1. Art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019 poz. 688 zp62n. zm.)

2. Uchwaly Nr LV/616/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 pa2dziernika 2018
roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66
po2ytku publicznego na 2019 rok

il ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019 poz. 688 z po2n.

zm.)

il! FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WSPARCIE

Zlecenie realizacji zadafi publicznych bgdzie mialo formq wspierania wykonania tych zadan wraz
z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wysoko5c udzielonej dotacji z bud2etu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie mo2e pzekroczye 9}o/o koszt6w zadania objqtego
dofinansowaniem.

lv PRZEDMIOT KONKURSU

Konkurs obejmuje dofinansowanie wkladu wlasnego na zadania w zakresie okreSlonym w art. 4
ust. 1 w pkt. 1 - 32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019 poz. 688 zp62n. zm.).

v TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadania mog€l byc realizowane w terminie do 31 grudnia 2O19r. Termin rozpoczqcia dzialafi nie

wcze6niei ni2 1 stycznia 2019r. Dopuszcza siq realizacjQ zadania zar6wno w catym



okresie, jak i w kr6tszym.

W sytuacji, gdy dzialania oferenta wykraczajq poza ramy czasowe okre6lone niniejszym
konkursem, oferent powinien w ofercie konkursowej wspomnie6 o pozostatych dzialaniach
traktujqc je jako szerszy kontekst realizacji zadania. Dzialania te (wykraczajqce poza rumy
czasowe niniejszego konkursu) nie powinny by6 ujmowane w harmonogramie aniw kosztorysie.

VI M IEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Teren Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

vt! Snooxr pRzEzNAczoNE NA REALtzAcJE ZADANIA PUBLtczEGo

Na przedstawione do realizacji zadania ptzeznacza sig jako wsparcie w formie dotacji Srodki
publiczne w wysokoSci: 30 000,00 zl

W 20'18 roku Gmina iMiasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacjq w formie wspierania
nastgpujqce zadania publiczne:

a. w zakresie kultury i sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego - 70 000,00 zl

b. w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci - 5 000,00 zl

c. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznei - 20 000,00 zl

d. w zakresie polityki spotecznej i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu - 249 000,00 zl

e. w zakresie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
14 330,00 zl

f. w zakresie dzialalno6ci na rzecz organizacji pozazqdowych - 114 600,00 zl (w tym na

,,wklady wlasne" 20 000,00 zl)

g. w zakresie dzialalnoSciwspomagajqcej rozwoj przedsigbiorczo6ci - 5 000,00 zl

Lqczna kwota: 477 930,00 zl.

vllt WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PU BLICZNEGO

W konkursie mogq bra6 udzial organizacje pozazqdowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.

ZO19 poz. 688 z p62n, zm.), kt6re otzymaly dotacjq z funduszy Unii Europejskiej/z funduszy
krajowychiz innych funduszy zewnqtznych, tj. zostala podjqta decyzia o dofinansowaniu lub
podpisano umowq.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest mo2liwo5c weryfikacji koszt6w bud2etu okre6lonego
we wniosku aplikacyjnym bqd2 w umowie o dofinansowanie ze Srodk6w finansowych z funduszy
Unii Europejskiej/z funduszy krajowych//innych funduszy zewnqtznych z bud2etem zawartym
w ofercie. W tym celu nale2y pzenieS6 kategorie koszt6w z projektu unijnego/z funduszy
krajowych/ z innych funduszy zewnqtznych do kosztorysu w ofercie. Nie jest mo2liwe dodawanie
do kosztorysu nowych pozycji, kt6re nie majq odniesienia do bud2etu zewnqtznego grantodawcy.

Zlo2enie nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje sig rownie2
przyznania dotacji w wysokoSci wnioskowanej przez oferenta.

Pzyznana dotacja nie mo2e byc wykorzystana na:

1) przedsiqwziqcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy iMiasta Czerwionka- Leszczyny
lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,

2) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w, kt6re podmiot poniosl na realizacjq zadania poza

terminem umowy o udzielenie dotacji,

3) remonty pomieszczeh i obiektow budowlanych,



4) zakupynieruchomo6ci,

5) rezerwy na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiqzan,

6) dzialalnoSc aospodarczq podmiotow prowadzqcych dzialalnoSc po2ytku publicznego,

7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzafi,

8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

9) dzialalnoScpolitycznq,

10) pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacji
zleconego zadania,

11) nagrody, premie iinne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla osob zajmujqcych sig
realizaqqzadania,

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

13) zobowiqzania z tytulu zaciqgniqtej po2yczki, kredytu lub wykupu papierow warto5ciowych
oraz kosZy obstugi zadlu2enia,

14) koszty pokryte ptzez inne podmioty (zakaztzw. podwojnego finansowania).

W ramach dotacji mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysokoSci do 25oh

udzielonej dotacji. Koszty administracyjne nie obejmujq wynagrodzenia koordynatora.
Koordynacji realizacji zadania publicznego nie mo2na zlecic firmie zewnqtznej i/lub osobie
fizy cznel prowadzqcej dz ialal no56 g ospoda rczq.

,,Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego" (czqSC lll.5 oferty) - naleZy opisa6
zakladane rezultaty zadania publicznego:

1. Co bqdzie bezpo6rednim efektem (materialne ,,produkty" lub ,,uslugi" zrealizowane na

tzecz uczestn i k6w zadania p u bl i czne go ) rea I i zacj i zadania p u bl i czne go?

2. Jaka zmiana spoteczna zostanie osiqgniqta poqzez realizacjq zadania publicznego?
3. Czy przewidywane jest wykozystanie rezultat6w osiqgnigtych w trakcie realizacji zadania

publicznego w dalszych dzialaniach organizacji? (trwaloSc rezultat6w zadania
publicznego)

4. W czqSci lll.6 oferty nale2y podac dodatkowe informacje dotyczqce rezultat6w realizacji
zadania publicznego.

,,Plan i harmonogram dzialai na rok 2019" (czqSc lll.4 oferty) musizawierac:
a) nazwy dzialafi (nie powinny byc to2same z nazwami koszt6w administracyjnych zadania
publicznego),
b) opis dzialafi,
c) wskazanie grupy docelowej, je6li to mo2liwe (w pzypadku braku mo2liwo6ci okreSlenia grupy
docelowej, nale2y podac takq informacjq tj. wpisac,,brak grupy docelowej"),
d) planowany termin realizacji (data rozpoczqcia izako6czenia poszczeg6lnych dzialah),
e) w pzypadku oferty wsp6lnej pzy nazwie dzialania nale2y poda6 nazwe oferenta realizujqcego
dane dzialania.

,,Zakres dzialania realizowany przez podmiot niebqdqcy stronq umowy":
W przypadku planowania zlecenia czqsci zadania publicznego innemu podmiotowi, oferent
uwzglqdnia takq informacjq w skladanej ofercie. lnformacja musiznale26 siq w czq6ci lll.4 oferty

,,Plan i harmonogram dzialah na rok 2019" w kolumnie ,,Zakres dzialania realizowany pzez
iot nie . Uzasadnienie orzvczvnv zlecania innemu podmiotowi, oferent



opisuje w czQSci lll.4 oferty w kolumnie ,,Opis".

Ocena zasadnoSci zlecania czg6ci zadania publicznego innemu podmiotowi bqdzie nale2ala do
komisji konkursowej.
Warunkiem przekazania przyznanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nale2y
pamiqtaC, 2e wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i muszq zosta6
zaplacone najpo2niej w ostatnim dniu realizacji zadania, nie p62niej jednak ni2 do 31 grudnia
2019 roku).

W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i oSwiadczenia skladane
w zwiqzku z zawarlq umowq bgdq wymagaly pod rygorem niewa2noSci zawarcia w formie
pisemnej aneksu do tej umowy i bqdq mogty byc dokonywane w zakresie niewptywajqcym na

zmiang kryteriow wyboru oferty oferenta.

Oferenci, ktorych oferty zostanq wybrane w otwartym konkursie ofert oraz bqdq realizowa6
zadanie publiczne zobowiqzani sq do udostqpniania informacji publicznej na zasadach i w trybie
okreslonym w arl.4a,4b,4c ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

Oferent zobowiqzany jest do przestzegania zapis6w ustawy z dnia 13 maja 2016 r.

o przeciwdzialaniu zagro2eniom pzestqpczoSciq na tle seksualnym w szczeg6lnoSci arl. 21

,,pzed nawiqzaniem z osobq stosunku pracy lub pzed dopuszczeniem osoby do innej

dzialalnoSci utiqzanel z wychowaniem, edukacjq, wypoczynkiem, leczeniem maloletnich lub

z opiekq nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej dzialalno6ci sq obowiqzani
do uzyskania informacji, czy dane tej osoby sq zamieszczone w Rejestrze z dostqpem
ograniczonym".

tx TERMTN IWARUNKI SKLADANIA OFERT

1. Termin skladania ofert uptywa w dniu l pa2dziernika 2019r. o godz. 15.30. W przypadku

wyczerpania puli Srodkow przed dniem 1.10.2019r. nastqpi wczeSniejsze zakonczenie
naboru wniosk6w. lnformacja o wyczerpaniu Srodk6w finansowych i zakohczeniu naboru

ofert zamieszczona bqdzie w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie internetowej
gminy orazna tablicy ogloszeh w siedzibie Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Oferta spozqdzona w generatorze wnioskow www.witkac.pl spelnia wymagania
Rozpozqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24
pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych
realizacji zadan publicznych oraz wzorlw sprawozdan z wykonania tych zadai (Dz.U.

2018 poz.2057).

Po wypetnieniu i wyslaniu oferty w generatoze nale2y jq wydrukowac, podpisa6 i zlo2yc

w Uzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. lX.3 i lX.4

3. Ofertg nale2y:

A sporzqdzic w jgzyku Polskim,

A spozqdzic w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

4. Oferty konkursowe na realizacjqzadan nale2y sklada6 (w obu formach):

1) w formie elektroniczn e1 poprzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie internetowej

www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym
konkursie.

2) w formie pisemnej w zamkniqtej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacjq

,,Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego na zadania w zakresie
okreSlonym w art. 4 ust. 1 w pkt 1-32 ustawy" w Kancelarii UrzQdu Gminy i Miasta



Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

W pzypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wplywu do Uzgdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

5. ,,Kalkulacjq pzewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego" w czgsci V.A i V.B
oferty nalezy spoeqdzie na rok 2019.

Jezeli w czQsci V.A oferty ,,Zestawienie kosz6w realiza$i zadania" wystepuje koszt, kt6ry zostal
wskazany w czeSci Vlll ogloszenia konkursowego ,,P.zpnana dotacja nie moze by6 wykorzystana
na", nale2y opisac w czgsci Vl oferty ,,lnne informacje" z jakich Srodk6w zostanie pokryty ten
koszt. W przypadku braku podania Zqdanej informacji, oferta zostanie odzucona
z powod6w merytorycznych.
UWAGA: Wklad zeczowy, kt6ry bgdzie wykozystywany do realizacji zadania publicznego, nale2y
opisac w cze5ci lV.2 oferty - bez jego wyceny.
UWAGA: Czq56 V.C ,,Podzial koszt6w realizacji zadania pomiedzy oferent6w" oferty nale2y
wypetni6 jedynie w przypadku skladania oferty wsp6lnej.

6. Wszystkie pozycje formulaza oferty musze zostac wypelnione. W pzypadku, gdy dana
pozycja oferty nie odnosi sig do oferenta lub zadania publicznego, nalezy wpisa6 np. ,,nie

dotyczy".
7. Realizatorem zadania publicznego moze byc oferent, kt6ry dysponuje wykwalifikowanq

kadrq uczestniczqcE w realizacji zadania. Oferent w czQ6ci lV.2 oferty powinien poda6

wszystkie niezbqdne dane os6b jakie realizujq zadanie tj. informacje tylko na temat

kwalifikacji bez podawania danych osobowych.
8. W sytuacji, gdy oferent wnosi do rcalizaqi zadania publicznego wklad w postaci

Swiadczenia pracy wolontariuszyl$acy spolecznej czlonk6w organizacji koniecznie jest
przestrzeganie nastepujqcych warunk6w:' 

a. zakres, spos6b i liczba godzin wykonywania prucy ptzez wolontariusza muszq by6

okre6lone w porozumieniu zawartym zgodnie z art 44 ustawy o dzialalnoSci
pozytku publicznego i o wolontariacie,

b. wolontariusz/czlonek organizacji musi prowadzic na biezqco karty pracy wraz
z opisem wykonpvanej pracy (dokumentacja ta musi by6 pzechowywana na

zasadach o96lnych, tak jak dokumenty finansowe),
c. w przypadku, gdy praca wolontariusza/czlonka organizacji ze wzgledu na

wykazane w ofercie specyfikq nie moze byc rozliczana godzinowo - nalezy podac

spos6b wyliczenia nakladu jego pracy i spos6b jej dokumenlowania
w trakcie realizaqi zadania publicznego,

d. wolontariusz/czlonek organizacji powinien posiadac kwalifikacje i spelniac
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych Swiadczefi, jezeli

obowiqzek posiadania takich kwalifikacji i spelnienia stosownych wymagafi wynika
z odrebnych pzepis6w,

e. jezeli wolontariusz/czlonek organizacji wykonuje prace takq, jak staty personel, to
kalkulacja wkladu pracy wolontariusza musi byc dokonana w oparciu o stawki
obowiqzujqce dla tego personelu,

f. wolontariuszem nie moze by6 beneficjent ostateczny zadania publicznego ani
osoba zatrudniona u oferenta na podstawie umowy o prace lub umowy
cywilnoprawnej, w ramach spelniania obowiqzk6w z tych um6w wynikajqcych
(warunek ten dotyczy takze czlonk6w organizacji Swiadczqcych pracq spolecznq).

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane Srodki
wracajq do puli Srodk6w ptzeznaczonych na wklad wtasny.

Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mozna uzyska6 w Urzgdzie Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszczyny - Wydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, lel. 321 43 12 251.



Burmistz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w sposob okreSlony w art. 15 2h i 4
ustawy.

x KOSZTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

L Wydatki, ktore bgdq ponoszone, muszq byc:

1) niezbqdne dla realizaqizadania publicznego objqtego konkursem;
2) racjonalne i efektywne oraz spelnia6 wymogi efektywnego zazqdzania finansami (relacja
naklad/rezultat);
3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego objqtego konkursem;
4) odpowiednio udokumentowane;
5) zgodne z zatwierdzonym zestawieniem koszt6w realizacji zadania publicznego.

ll. Dokonywanie pzesuniq6 w zakresie ponoszonych wydatkow.
Dopuszcza sie dokonywanie przesuniq6 pomiqdzy poszczeg6lnymi pozycjami kosztow
okre$lonymi w kalkulacji pzewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
z nastgpujqcymi zastze2eniami:
1)Wszelkie pzesunigcia koszt6w, pzedstawionych w umowie, powy2ej 10% wymagajq pisemnej

zgody Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na pisemny wniosek oferenta zgloszony wraz
z uzasadnieniem. Zmiany powy2sze mogE by6 dokonywane tylko w uzasadnionych przypadkach.

2) Je2eli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest

r6wny odpowiedniemu kosztowi okreSlonemu w umowie, to uznaje siq go za zgodny
z umowE wtedy, gdy nie nastqpilo zwiqkszenie tego wydatku o wigcej ni2lO%.

3) Oferent jest zobowiqzany zachowac procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie
zadania publicznego. Obowiqzek zachowania procentowego udzialu dotacji uwa2a siq za

zachowany, je2eli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania publicznego nie

zwiqkszy siq o wigcej ni2 0 punkt6w procentowych. Przekroczenie limitu, o kt6rym mowa
powy2ej, uwala siq za pobranie dotacjiw nadmiernejwysokoSci.

XI OCENA OFERT

Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
powola Komisjq Konkursowq.

Decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane bgdq pzez Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na bie2qco, w terminie do 3 tygodni od dnia zlo2enia oferty - do wyczerpania Srodk6w

finansowych lub zakonczenia naboru wniosk6w lnformacja o wyborze ofert bqdzie publikowana

na bie2qco w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w zakladce:

http://wwwbip.czerwionka- leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje-na zadania-publiczne.html

na tablicy ogloszen Uzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9 oraz na

stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ocena formalna:
1. Oferta - sp6jnoSc wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak mo2liwo6ci

uzupelnienia/korekty. Niespojno66 obu wersji oferty powoduje jej odrzucenie z przyczyn
formalnych

2. Podpis oferty przez osobg/osoby upowa2nione do skladania o6wiadcze6 woli w imieniu
oferenta. Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastqpuje pop.zez
informacjq w generatotze oraz telefonicznie.
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Ocena Merytoryczna:

Oferty, kt6re pzeszly ocenq formalnq pzechodzq do oceny merytorycznej.

Przy ocenie ofert pod wzglqdem merytorycznym komisja bieze pod uwagq nastqpujqce kryteria:

1. kryterium dopuszczajqce do oceny punktowej, tj. zgodno6c projektu z ogloszeniem
konkursowym,

2. kryteria oceny punktowej.

Oferta, kt6ra uzyska pozytywnq ocenQ w kryterium dopuszczajqcym (ocena TAK) zostanie
poddana ocenie punktowej.

Oferta, kt6ra nie uzyska pozytywnej oceny w kryterium dopuszczajqcym zostanie odzucona
(ocena NIE).

W kryteriach oceny punktowej komisja bieze pod uwagg:

1) merytorycznq warto66 Projektu:

a) okreSlenie diagnozy problemu, w tym trafne uzasadnienie potrzeby realizacji zadania,
wskazanie danych i ich 2r6del uzasadniajqcych potzeby realizacji zadania (w tym

obserwacje wlasne), trafnie okreSlona grupa odbiorc6w zadania, zakladane cele

wynikajq z okre6lonych w projekcie potrzeb (3 pkt),

b) adekwatnoSf zaplanowanych dzialan do wyznaczonego celu zadania (czy

zaplanowane ptzez oferenta dzialania doprowadzq do osiqgnigcia celu?, sp6jno6c

z harmonogramem zadania) (5 Pkt),

c) planowane rezultaty, w tym: realnoS6 osiqgniqcia zakladanych efekt6w, wskazana
pzez oterenta trwaloS6 efektow zadania, zbie2noSc z programami i strategiami

obowiqzujqcymiw Gminie i Miescie czerwionka-Leszczyny (5 pkt),

d) mo2liwoS6 realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w rzeczowych

(baza lokalowa, spzqt, materialy), kadrowych (adekwatnoSc kwalifikacji kadry do

rodzaju zadania) (3 Pkt),

e) do6wiadczenie oferenta w realizacji zadah o podobnym charakteze i zasiqgu
(w pierwszej kolejno6ci we wspolpracy z Gminq i Miastem Czerwionka-Leszczyny),
w tym jako56 realizacji projekt6w (2 pkt);

2) bud2et Projektu:

a) prawidlowoS6 i pzejzystoSc bud2etu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w, celowo56

I koszt6w w relacji do zakresu rzeczowego zadania (4 pkt),

b) adekwatnosc proponowanych koszt6w do planowanych dzialan, zasadnoS6

pzyjqtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w,

relaija kosZ6w administracyjnych do merytorycznych (5 pkt),

c) planowany udzial wkladu finansowego z funduszy zewnqtrznych w kosZach realizacji

zadania



. jezeli % dofinansowania nie pzekroczy'10% - 0 pkt

. jezeli % dofinansowania jest w Wzedziale 10ok do 2oo/o - 1 pkl

o je2eli % dofinansowania jest powyzej 2oo/o - 2pkt

3) kryteria dodatkowe:

a) projekt przewiduje zaangazowanie wolontariuszy do realizacji dzialali (1 pkt),

b) zaangazowanie partner6w w realizacje projektu (oferta wsp6lna,
umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
nieformalnej wsp6lpracy - pisemne potwierdzenie/oswiadczenie) (1 pkt),

c) innowacyjnos6 /oryginalnoS6 pomyslu/ - zastosowanie nowych tozwia?ah
i pomysl6w (na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny) dotyczEcych
przedmiotu, celu, zakresu i formy dzialah (1 pkt),

d) oferent nie posiada zaleglosci finansowych wobec Gminy i Miasta czerwionka-
Leszczyny z tytulu wczeSniej udzielonych dotacji (1 pkt)

9. Maksymalna liczba punkt6w do uzyskania pzez organizacjq pzy ocenie punktowej.wynosi 33

punlity. Szczeg6lowe karty oceny formalnej i mefioryczno-finansowej stanowiq odpowiednio
wz6r nr 1 i 2 do niniejszego ogloszenia.

10. Rekomendacjg do podpisania umowy otzymaje proiekty, kt6rych srednia ocena aMmetyczna
wyniesie co najmniej 20 Punkt6w.

11. Komisja pzedstawia wtasnE propozycjq wysokosci dotacji na realizaciQ poszczeg6lnych
projekt6w.

12. Ocena Komisji wraz z propozy$q wysokoSci dotacji jest pzekazywana Burmistrzowi Gminy

i Miasta CzeMionki-Leszczyn, kt6ry podejmuje ostatecznE decyzjQ w tej sprawie.

$',-^'"
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Wz6r Nr 1/ KARTAOCENY FORMALNO-PRAWNEJ

konkurs: na realizacjq zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkladu wlasnego
w 2019 roku

Nazwa aro,anizacii

f)hczar'

Lp. Dokument / zagadnienie
Spelnia

kryterium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1. Oferta - sp6jnoSc wersji z generatora i papierowej NIE

2.
Podpis o'ferly przez osobq/osoby upowa2nione do skladania
oSwiadczeh woliw imieniu oferenta

TAK 2 DNI

Dopu6ci6 do oceny merytorycznej TAI(NIE

:i-i r/r.StlZ
.:rniny'f Miasta

:::yt,"."*'
\\

Fhc.,tr



Wz6r nr 2/ KARTA OCENY MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ
Konkurs: na realizacjq zadafi publicznych w zakresie dofinansowania

wkladu wlasnego w 2019 r.

,.f f

$,r,r"t"

A. Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce do
ocenv ounktowei

Mo2liwa ocena Przyznana ocena

ZqodnoSd proiektu z oqloszeniem konkursowym TAI(NIE

Uzasadnienie - w przypadku przyznania oceny negatywnei

B. Ocena punktowa
Mervtorvczna wartoS6 proiektu

1. OkreSlenie diagnozy problemu, w tym trafne uzasadnienie potrzeby realizacji
zadania, wskazanie danych i ich 2r6del uzasadniajqcych potrzeby realizacji
zadania (w tym obserwacje wlasne), trafnie okreSlona grupa odbiorc6w
zadania, zakladane cele wynikajq z okreSlonych w projekcie potzeb

3

2. AdekwatnoSd zaplanowanych dzialafi do wyznaczonego celu zadania (czy
zaplanowane pzez oferenta dzialania doprowadzq do osiqgniqcia celu?,
sp6jnoSc z harmonogramem zadania)

5

3. Planowane rezultaty, w tym: realnoS6 osiqgniqcia zakladanych efekt6w,
wskazana przez oferenta trwaloSd efekt6w zadania, zbieznoSC z programami
i strateoiami obowiazuiacvmi w Gminie i Mie6cie Czerwionka-Leszczyny

5

4. Mo2liwoS6 realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
zeczowych (baza lokalowa, sprzqt, materialy), kadrowych (adekwatnoSc
kwalifikacii kadrv do rodzaiu zadania)

3

5. DoSwiadczenie oferenta w realizacji zadah o podobnym charakteze
i zasiggu (w pierwszej kolejnoSci we wsp6lpracy z Gminq i Miastem
Czerwionka-Leszczvnv), w tvm iakoSe realizacii zadah

2

Bud2et proiektu
1. PrawidlowoSC i przejrzystoSd bud2etu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w,

celowoSd koszt6w w relacii do zakresu zeczowego zadania
4

2. AdekwatnoS6 proponowanych koszt6w do planowanych dzialafi , zasadnoSe
pzyjqtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezultat6w. relacia koszt6w adm inistracyi nych do merytorycznych

5

3. Planowany udzial wkladu finansowego z funduszy zewnqtrznych w kosztach
realizacji zadania
- jeZeli % dofinansowania nie przekroczy 10o/o - 0 pkt
- je2eli % dofinansowania jest w przedziale 10% do 20o/o - 1 pkl
- ie2eli % dofinansowania iest powyzei 20% - 2 pkl

2

KMeria dodatkowe
1 P roje kt p zewid uje zaangazow an ie wo lonta riuszy zwiqzan ych z rea I izacj q

zadania
1

2. ZaangaZowanie partnerow w realizacjg projektu (oferta wsp6lna,
umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
nieformalnei wsooloracv - pisemne ootwierdzenie/oSwiadczenie)

1

3. lnnowacyjnoS6 /oryginalnoSc pomyslu/ - zastosowanie nowych rozwiqzafi i

pomysl6w (na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny) dotyczqcych
pzedmiotu, celu, zakresu iformy dzialah

1

4. Oferent nie posiada zalegloSci finansowych wobec Gminy i Miasta
Czerwionka -Leszczyny z Mulu wcze6niei udzielonych dotaci i

1

RAZEM: 33
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