
BURMISTRZ
GMINY t MIASTA

Czerwronka-LeszczYry Zarzqdzenie Nr 107/16
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny

z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego do
realizowanych zadafi publicznych wsp6ifinansowanych z funduszy zewnetrznych w 2016
roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. 22015t., poz. 1515 ), art.11 ust. 1 pkt 1 iust.2orazad,. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.22016 r., poz.239z p62n.
zm.), art. 221 usl. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013r., poz. 885 zp,62n. zm.), w zwiqzku z Uchwalq NrXll/168/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 23 pazdziernika 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu
wsp6lpracy Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozazedowymi oraz innymi
podmiotami prowadzqcymi dzialalnose pozytku publicznego na 2016 rok,

zatzqdzam, co nastgpuje:

1.

2.

3.

s1

oglaszam otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wktadu wlasnego organizacji
pozarzqdowych oraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r., o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. u.z 2016r., nr 239 z po2n. zm.), do realizowanych zadah publicznych
wsp6lfinansowanych z funduszy zewngtrznych w 2016 roku.
Termin skladania ofert uptywa z dniem '10 pa2dziernika 20.,l6r. godz. 15.00.
W przypadku wyczerpania puli Srodk6w przed dniem 10.10.2016r. nastqpi
wczesniejsze zakoiczenie naboru wniosk6w. lnformacja o wyczerpaniu irodk6w
finansowych i zakoriczeniu naboru ofert zamieszczona bqdzie w'Biuleiynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzqdu
Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny.
Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi wydzialu spraw
Spolecznych.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMIN\ I UIASTA

Czerwlonka-kszczY[Y
ZalEcznik

do Zarzqdzenia

Nr 107/16

Burmistrza Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

z dnia 23 marca 2016 roku

wspierania wykonania tych
WysokoS6 udzielonej dotacji

mo2e przekroczye 90 o/o koszt6w

OGI-OSZENIE O OTWARWM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2016 ROKU

w zwiqzku z Uchwalq Nr Xll/168/15 Rady Miejskiej w czeruionce-Leszczynach
z dnia 23 pa2dziernika 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu wsp6ipracy
Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny z organizaqami pozarzqdowymi oraz' innymi
podmiotami prowadzqcymi dzialalnoS6 pozytku publicznego na 2016 rok

OGt-ASZAM

otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego organizacji pozarzqdowych i innych
podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o diialalnosci pozyitu lublicznegoi o.wolontariacie (t.j. Dz. u. z 2016 r.,poz. 239 i ptt2n. zm.) do ieallowanych zadih
publicznych wsp6lfinansowanych z funduszy zewnqtrznych w 2016 roku.

3.

1.

4. Zlecenie realizac4i zadari publicznych bgdzie mialo formg
zadah wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie
zadania objgtego dofi nansowan iem.

w ramach dotacji mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysokosci
do 25o/o udzielonej dotacji. Koszty administracyjne nie obejmuiq wynagioozenia
koordynatora.

w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w
zakupu sprzgtu komputerowego i audiowizualnego, jeieli ich zakup bezpoSrednio

Konkurs obejmuje dofinansowanie wkladu wlasnego na zadania w zakresie okreslonym
w art. 4 ust. 1 w pkt 1-32 ustawy.

Na przedstawione do realizacji zadania ptzeznacza sig jako wsparcie w formie dotacji
Srodki publiczne w wysokoSci: 20 000,00 zl.

zadania mogq by6 realizowane w terminie od 1 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.
w sytuacji, gdy dzialania oferenta wykraczaiq poza ramy czasowe okre5lone niniejszym
konkursem, oferent powinien w ofercie konkursowej wspomnie6 o pozosiatych
dzialaniach traktujqc je jako szerszy kontekst realizaili zadania. Dziatania te
(wykraczaiqce poza ramy czasowe niniejszego konkursu) nie powinny by6 ujmowane
w harmonogramie ani w kosztorysie.

6.



7.

zwiqzany jest z merytorycznq realizaq4 zadania. Koszt zakupu nie moze przekroczyl
15% warto6ci finansowej zadania.

W przypadku, kiedy organizacje okzymaty dotacjg w wysoko6ci ni2szej ni?
wnioskowana, jednak nie mniej, ni2 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje siq uzgodnie6,
kt6rych celem jest doprecyzowanie warunk6w i zakresu realizacji zadania.
Wprowadzone zmiany nie mogq obni2y6 wartoSci merytorycznej projektu ijego
zalo2onych efekt6w. W takim przypadku, zaktualizowany harmonogram i kalkulacje
przewidywanych koszt6w realizaqi zadania do wielko6ci przyznanej dotacji nale2y
przedlo2yt, w ciqgu 2 dni roboczych, w Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta Czenivionka -
Leszczyny, przy ul. Parkowej 9 i poprzez generator wniosk6w www.witkac.pl.
Niedopelnienie tego obowiqzku w w/w. terminie traktowane bqdzie jako rezygnacja
z dotacji.

Dotacje mogq otrzyma6 organizacje pozarzqdowe, kt6re nie majq zalegto6ci
finansowych wobec Gminy z tytulu wczeSniej udzielonych dotacji.

Oferta konkursowa powinna zawiera6'.

1) szczeg6lowy zakres .zeczory zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalku lacjg przewidywa nych koszt6w realizaqi zadania pu b I iczne go,

4) informacjq o wczeSniejszej dzialalno6ci podmiotu skladajecego ofertg w zakresie,
kt6rego doty czy zadanie,

5) informacjg o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajqcych
prawidlowe wykonanie zadania.

6) informacjq o finansowym i niefinansowym wktadzie wlasnym (osobowym
(wolontariat) i rzeczowym),

7) deklaracjq o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,

8) ponadto do oferty naleZy dolqczy6 nastqpujqce dokumenty:

a) aktualny 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 okreSlono
w odpisie, wyciqgu lub innym dokumencie, r6wnie2 aktualne, prawidlowo
podpisane pelnomocnictwo). Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal wydany,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych
oferte niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wlaSciwego
rejestru - dokument potwierdzajqcy upowa2nienie do dzialania w imieniu
oferenta G6w).

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

d) W przypadku zloienia oferty wsp6lnej nale2y dol4czy6 umowq zawartq miqdzy
dwoma lub wiqcej podmiotami uprawnionymi, okreSlajqcq zakres ich Swiadczeri
sktadajqcych siq na realizacje danego zadania publicznego iwskazujqcq:

9.



. jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bqdq wykonywa6
poszczeg6lne podmioty uprawnione,

. spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej,

e) kopig wniosku zlo2onego do ins\fiucji grantodawczej,

f) informacje z instytucji grantodawczej potwierdzajqcq przyznanie dotacji
w ramach zloZonego projektu lub kopiq umowy zawartej z lq instytucjq
o przyznaniu dotacji.

10. Oferta sporzAdzona w generatorze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznel z dnia 15 grudnia 2010r.,
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania
publicznego oaz wzotu sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr
6 poz. 25). Po wypetnieniu i wyslaniu oferty w generatorze nale|y jq wydrukowa6,
podpisa6 i zlozyt, w Urzgdzie Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny zgodnie z opisem
w pkt. 12.

1'1. Do ofert konkursowych nale2y dolqczy6 wymagane rozporzqdzeniem zalqczniki.

12.Termin skladania ofert uptywa z dniem 10 pa2dziernika 2016 r. o godz. 15.00.
W przypadku wyczerpania puli Srodk6w przed dniem 10.10.2016r. Nastqpi wcze6niejsze
zakoficzenie naboru wniosk6w. lnformacja o wyczerpaniu Srodk6w finansowych
izakohczeniu naboru ofert zamieszczona bgdzie w Biuletynie lnformacji Publicznej, na
stronie internetowej gminy otaz na tablicy ogloszei w siedzibie Urzgdu Gminy i Miasta
Czerwion ka-Le szczy ny.

Oferty konkursowe na realizacjg zadah nale2y sklada6:

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

b) w formie pisemnej z adnotacjq ,,Otwarty konkurs ofert na wklad wlasny"
w Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta Czena/onka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

13. Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni od
dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastgpuje poprzez informacjg
w generatoze oraz telefonicznie.

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

15.Przy rozpatrywaniu ofert Komisja uwzglqdniala bgdzie tylko takie wydatki, kt6re
zwiqzane sq z przedmiotem realizowanego zadania oraz gwarantujq jego prawidlowq
realizacjq.

16. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane bgdq przez Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na bie2qco, w terminie do 3 tygodni od dnia zlo2enia oferty - do
wyczerpania Srodk6w finansowych lub zakoriczenia naboru wniosk6w. lnformacja
o wyboze ofert bqdzie publikowana na bie2qco w Biuletynie lnformacji Publicznej
Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakladce:

http://www.bip.czerwionka- leszczyny.pl/informacje_uzedu/dotacje_na_zadania_publiczne.html



na tablicy ogloszefi Urzqdu Gminy i Miasta w Czeruvionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9
otaz na stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

17. Komisja opiniuje oferty zlo2one w konkursie, w oparciu o nastqpujqce kryteria
merytoryczne:

a) zasadno6i, kafno66 oferty, mo2liwo56 realizacji zadania publicznego przez
podmiot skladajqcy ofertq: w jakim stopniu projekt przedstawiony w ofercie
odpowiada na realnq potrzebg mieszkahc6w Czerwionki-Leszczyn (0 - 8 pkt.),

b) poprawnoS6 i jako56 planowanych dzialari projektowych: czy planowane
dzialania sq zgodne z celami projektu, potrzebami grupy odbiorc6w
i uzasadnieniem pohzeby realizacji projektu, a tak2e czy md14 szanse by6
zrealizowane w zaplanowanym czasie (0 - 8 pkt.),

c) skuteczno5d dzialafi, proponowana jako56 wykonania zadania i kwalifikacje
os6b, przy udziale kt6rych podmioty uprawnione bqdq realizowad zadanie
publiczne: czy planowane rezultaty sq mo2liwe do osiqgniqcia w ramach
realizaqi projektu (0 - 8 pkt.),

d) zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenUci posiadajq doSwiadczenie
w realizacji zadah publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi do wlaSciwej realizacji zadania?
Czy w projekcie jest przewidziana praca wolontariuszy? (0 - 12 pkt.),

18. Kryteria oceny czg5ci finansowej:

a) adekwatno66 i sp6jno56 finans6w i dziala6'. czy proponowane wydatki
od powiadajq proponowanym dzialaniom? Czy przedstawiona kalku lacja koszt6w
realizacji zadania publicznego odnosi siq do zakresu rzeczowego zadania? (O -
4 pkt.),

b) racjonalno66 nakladow finansowych i poprawno6d bud2etu: czy naktady
finansowe zostaly zaplanowane poprawnie? (0 - 9 pkt.),

c) do6wiadczenie w realizaqi projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w
zewnqtrznych: czy organizaita pozarz4dowa wcze6niej realizowala zadania
publiczne lub projekty spoleczne finansowane z dotaqi? (0 - 4 pkt.).

l9.Maksymalna ilo56 punkt6w oceny merytorycznej i finansowej wynosi 53, ptzy czyrn
minimalna iloS6 punkt6w dopuszczajqca do dofinansowania wynosi 27 . Szczeg6lowe
karty oceny formalnej i merytoryczno-finansowej stanowiq odpowiednio wz6r nr 1 i 2
do niniejszego ogloszenia.

20.2 posiedzenia Komisji zostanie sporzqdzony protok6l, zawierajqcy listq rankingowq
projekt6w oraz uzasadnienie dla ofert odrzuconych. Protokol ten zostanie nastqpnie
przekazany Burmistrzowi Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny, celem podjqcia
ostatecznej decyli o przyznaniu dotacji. Od decyzji Burmistrza nie przysluguje
odwolanie.

21 .Przyznana dotacja nie mo2e by6 wykorzystana na:

1) przedsigwzigcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czeruvionka-
Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,

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



3) remonty pomieszczeh i obiekt6w budowlanych,

4) zakupnieruchomosci,

5) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzah,

6) dzialalnosd gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dziatalnos6 pozytku
publicznego,

7) odsetki z tytutu niezaplaconych w terminie zobowiqzah,

8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

9) dziatalnosd politycznq,

10) pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zaktes rcalizact)i
zleconego zadania,

11) nagrody, premie i inne formy pomocy zeczowq lub finansowej dla os6b
zajmujAcych sie realizacjq zadania,

12) podatek VAT - w przypadku podmiot6w korzystajacych z prawa do odliczenia
podatku od towar6w i uslug z Mulu dokonanych zakup6w

'13) zobowiqzania z tytutu zaciqgnietej pozyczki, kredytu lub wykupu papier6w
warto6ciowych oraz kosay obstugi zadlu2enia,

14) wynajem lub dzieZawe obiekt6w wlasnych cminy ijejjednostek organizacyjnych,
15) koszty pokMe przez inne podmioty (zakaz tzw. podw6jnego finansowania).

22.Warunkiem pzekazania przyznanq dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji
(nalezy pamietad, 2e wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy
i musze zostad zaplacone najp62niej w ostatnim dniu rcalizaqi zadania).

23. Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rczliczenia zadania
regulowac bedzie umowa zawarta pomiqdzy Gmine i Miastem Czerwionka-Leszczyny,
a podmiotem wylonionym w konkursie.

24.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezeMowane
Srodki wraca.iq do puli Srodk6w przeznaczonych na wklad wlasny.

25. Wszelkie. inform acje dolyczece konkursu mozna uzyskad w Urzgdzie Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszczyny - Wydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja iS, tel. 32 i3 j2 25,1.

26. Burmistz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreslony w a ft. 15 2h i A
ustawy.

2T.Aozenie otetly nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

28.W 2015 roku Gmina iMiasto CzeMionka-Leszczyny zlecila realizacje w formie
wspierania nastgpujece zadania publiczne:

a) w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

b) w zakresie kultury i sAuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
c) w zakresie ratownictwa i ochrony ludnosci,

d) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

e) w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
Zyciowej oraz wyr6wnryania szans tych rodzin i os6b,



f) w zakresie dzialalnoSci wspomagajqcej rozw6j gospodarczy, w tym rozw6j
przedsigbiorczoSci,

g) w zakresie dzialalnoSci na rzecz organizacji pozarzqdowych.

Na realizacjg tych zadari z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2015 roku
przekazano og6lnq kwote dotacji w wysoko6ci: 308 722,00 zl.

29. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnigcia konkursu.

aurmt#z '
^ Gminy ifiiasta
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Wzor Nr 1

Karta oceny formalno-prawnej
(dotacja z poZytku publicznego - 2016 r.)

Nazwa organizacji
Obszar:

dokumencie, r6wnie2 aktualne, prawidlowo podpisanevvr\vr r rvr rvrg, r vYvr r94 qr\fuqr 19, yr qvurwrvYYv PvvHtoqt tg

pelnomocnictwo). Odpis musi byc zgodny z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal wydany.

3' Podpis olerty przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem - TAK 2 DNI
osoby wyszczeg6lnione w Z.ailwiadczeniu lub KRS.osoby wyszczeg6lnione w Z.ailwiadczeniu lub KRS.

' 4. W pzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow

lklqdajqcych ofertq niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru TAK 2 DNISqdowego lub innego wtaSciwego rejestru - dokument
potwierdzajqcy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta
( -6w) 

l
Ev' Obowiqzujqcy statut w wersji elektronicznej lub papierowej.

I TAK 2 DNI

6. lnformacja, czy oferenUoferenci przewidujq realizowac zadanie
publiczne w trybie, o ktorym mowa w art. 16 ust. 6 (oferta TAK 2 DNIwsp6lna) i 7 (podwykonawcy) Ustawy.

! /-ar\ z- Lr,\l

7. Analiza kosztorysu pod wzglqdem wydatk6w kwalifikowanych i

li:lY-1'Il"y3llgl- iiyl"-iiy-'as"_1T_i :yJnosami NrEogloszenia o konkursie izapisami Rocznego eiogramur Wsp6lpracy

8.
rKopia wniosku zlo2onego do instytucji grantodawczej

TAK 2 DNI

9. lnformacja z instytucji grantodawczej potwierdzajqca przyznanie TAK 2 DNI
dotacjiw ramach zloZonego projektu lub kopia umowy z iq
instytucjq o pzyznaniu dotacji

10. DopuScic do oceny merytorycznej TAK/NIE

v.* 7ry

Dokument / zagadnienie Czas naSpelnia Dopuszczalne
kryterium uzupelnienie

TAI(NIE
i-l 4 -_l---'---ll

rta - sp6jnoS6 wersji z qeryglog logorerowej NIE 
l

Aktualny wyciqg z odpowiedniego rejestru, z ewidencji lub inny
dokument potwierdzajqcy status prawny pod m iotu skladajqcego
ofertq oraz umocowanie os6b go reprezentujqcych (w pzypadku
reprezentacji innej niz okreSlono w wyciqgu lub innym TAK 2 DNI



Wz6r Nr 2

Karta ocen - finansowei - dotacia z zakresu w formie wspierania realizacii zadania
Lp. Kryterium SZCZEGOLOWY OPIS KRYTERIUM

- ocena merytoryczna -
!!o56 punkt6w
mo2liwych do

przvznania

Przyznana
punktacja

1 2 3 4 5

1. ZasadnoSc wptywajqca na warto5c
merytorycznq oferty, trafno66 oferty,
mo2liwo56 realizacji zadania
publiczneg o przez podmiot skladajqcy
ofertg: w jakim stopniu projekt
przedstawiony w ofercie odpowiada na
realnq potrzebq mieszkaficow
Czenrionki-Leszczyn.

a) dokonano og6lnej charakterystyki zadania (wiemy co, kiedy, dla kogo
bedzie realizowane w ramach proiektu)

0-2pkt

b) projekt jest zgodny z celami ogloszonego konkurs. 0-2pkt
c) szczeg6lowo opisano i uzasadniono potrzebq realizacji projektu,
wskazano grupe odbiorc6w adresat6w zadania, wskazano cele
projektu. Z opisu jasno wynika gdzie wystgpuje problem, potrzeba kogo
dotyczy, jaka jest skala zjawiska, Wzyczyny i skutki. Podano 2r6dla
uzyskania informacji.

0-4pkt

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

a) zaplanowane dzialania sa zgodne z celami proiektu, 0-2okt
b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorcow
i prowadza do osiagniecia zamierzonych rezultatow,

0-2pkt

c) jasno opisano poszczeg6lne etapy realizaqi dztalafi - racjonalny
i dobrze zaplanowany harmonoqram dzialan,

0-2pkt

d) zaplanowane dzialania majq szansq by6 zrealizowane w zaplanowa-
nym czasie,

0-2pkt

3. SkutecznoS6 dzialafi, proponowana
jako56 wykonania zadania i

kwalifikacje os6b, przy udziale
ktorych podmioty uprawnione bgdq
realizowad zadanie publiczne: czy
planowane rezultaty sq moZliwe do
osiqgnigcia w ramach realizacji
proiektu.

a) udokumentowane kwalifikacje os6b realizujqcych zadanie oraz
sposoby dokumentowania realizacji zadania (listy obecnoSci,
dokumentacia)

0-4pkt

b) wykonanie Swiadczen wskazanych w ofercie jest realne w Swietle
udokumentowanych mozliwoSci oferenta, 0-4pkt

4. Zasoby i potencjal oferenta/oferentow:
czy oferenUci posiadajq doSwiadczenie
w realizacji zadafi publicznych lub
innych projektow? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczowymi do wla6ciwej realizaili
zadania? Czy w projekcie jest
przewidziana praca wolontari uszy.

a) oferenUoferenci posiadajq doSwiadczenie w realizaili zadan
publicznych Iub innych projekt6w? (rzetelnie realizowali wczeSniejsze
zadania publiczne),

0-4pkt

b) oferenUci dysponujq odpowiednimi zasobami kadrowymi, rzeczowymi
do wlaSciwei realizacii zadania? 0-6pkt
cl Czy w projekcie przewidziana jest praca wolontariuszy

0-2pkt

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESCI MERYTORYCZNEJ - nax 36 pkt.:



Wz6r Nr 2

Lp. Kryterium SZCZEGOTOWY OPIS KRYTERITJM
-ocena finansowa -

llo56 punkt6w
mo2liwych do

orzvznania

Pzyznana
punktacja

2 3 4 5
1. AdekwatnoS6 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 niezbgdne do poprawnepealizacli zadania 0-2pkt

b) wysokos6 zaproponowanych wydatkow jest aoerwatna oo
zaplanowanych rezultatow (naktady finansowe sE proporcjonalne do
zakladanych dzialafi i rezultat6w)

0-2pkt

2. Racjonalno6d naktad6w finansowych i

poprawno66 bud2etu: czy naklady
finansowe zostaty zaplanowane
poprawnie.

a) wydatki sq zgodne z wymogami ogtoszonego konkursu 0-2pkt

b) wydatki zostaty okreslone na poziomie rynkowym, koszty nie sq
zawyzone, ani zanizone (adekwatne do zamierzonych dziatafi)

0-3pkt

c) poziom wkladu wlasnego finansowego (przy czym s o/o - 0 pkt, od $10
% 1 pkt, powvzei 1oo/o - 2 pkt )

0-2pkt

d) poziom wkladu wlasnego osobowego (przy czym s % - 0 pkt, oo s-to
o/o 1 pkt, powyZei 10 o/o - 2 pkt)

0-2pkt

3. DoSwiadczenie w realizacji projektow
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w
zewnqtrznych: czy organizacja
pozarzqdowa wczeSniejszej
realizowala zadania publiczne lub
projekty spoteczne finansowane z
dotacii.

a) oferenuci majq doswiadczenie w realizaqi prqertow trnansowanycrr I
wsp6lfinansowa nych ze Srodk6w publ icznych (srod ki gm in ne, powiatowe,
wojewodzkie, ministerialne, unijne) - ile projekt6w oferentzrealizowal, na
iakie kwoty i czv zostaty prawidlowo rozliczone

0-3pkt

b) czy oferent realizowal projekty o podobnej specyfice, ile takiot
projekt6w, na jakq kwote

0-1pkt

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESCI FTNANSOWEJ - (MAX 17 PKt.):
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