Ogłoszenie
otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2006 r.


§ 1
Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego ujętych  w „Programie współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006”.

§ 2
Konkurs obejmuje projekty, których realizacja rozpoczyna się w okresie od 1 września
2006 r. do 10 grudnia 2006 r.  Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie regionalne.

§ 3
1.  Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są - zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm.) - statutowo działające w obszarze kultury:
1)	organizacje pozarządowe,
2)	osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 
3)	stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
4)	jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
2. W przypadku, gdy dofinansowane zostanie zadanie, na które ofertę złożyła jednostka organizacyjna podległa jednostce samorządu terytorialnego (zwanej dalej JST) lub przez nią nadzorowana, umowa na wykonanie zadania zostanie zawarta pomiędzy Województwem Śląskim, a właściwą JST na podstawie art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 167 ust 2 pkt 4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) dlatego do oferty należy załączyć:
1)	rekomendację JST dla zgłaszanego zadania,
2)	oświadczenie JST wyrażające zgodę na zawarcie umowy z Województwem Śląskim w imieniu podmiotu składającego ofertę.



§ 4
1. Konkurs obejmuje dwa programy:
    1) Ochrona historycznego dziedzictwa kulturowego,
    2) Ochrona współczesnego dziedzictwa kulturowego.

§ 5
1.	Celem programu „Ochrona historycznego dziedzictwa kulturowego” jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz pomoc w jego ochronie.
2.	Do programu kwalifikują się następujące rodzaje zadań:
      1) opracowywanie publikacji w zakresie ochrony zabytków oraz ich znaczenia dla historii 
           i kultury regionu,
      2) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów  upowszechniających dorobek  
           badawczy i naukowy w zakresie objętym programem, 
3)	opracowanie dokumentacji zabytków ruchomych i nieruchomych,
4)	badania konserwatorskie, architektoniczne i archeologiczne zabytków 
- wymaganym załącznikiem jest aktualne pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie badań.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Śląskiego może zakwalifikować do programu inne rodzaje zadań realizujących cele programu.

§ 6
1.	Celem programu „Ochrona współczesnego dziedzictwa kulturowego” jest rozwój i  upowszechnianie sztuki współczesnej.
2.	Do programu kwalifikują się następujące rodzaje zadań: 
1)	tworzenie  kolekcji  sztuki współczesnej w regionie,
2)	organizowanie różnorodnych form obiegu sztuki współczesnej, w tym poprzez działalność wystawienniczą,
3)	upowszechnianie sztuki współczesnej poprzez m.in. publikacje, konferencje,  warsztaty.

§ 7
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza kwotę 125 120 zł. 
 
§ 8
1.	Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 7 sierpnia 2006 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 264 z 2005 r. poz. 2207) w Kancelarii Ogólnej (pokój 166) Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub międzywydziałowych zespołach zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 
i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.
2.	Ofertę uznaje się za prawidłową pod względem formalnym i dopuszcza się do procedury konkursowej, gdy zawiera podział kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, a także posiada wymagane załączniki:
- odpis z rejestru ( KRS ), 
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2005,
- oświadczenie, że podmiot nie wykorzystał dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, co wyklucza przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.
-  dla zadań określonych w § 5 ust. 2 pkt 4  wymaganym załącznikiem jest aktualne pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie badań,
- dla projektów składanych przez jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane wymagane są również dokumenty, o których mowa
w § 3 ust. 2.
3.	Załączniki winny być w sposób trwały związane z ofertą.
4.	Jeżeli ten sam podmiot do jednej edycji konkursu składa więcej niż jedną ofertę, załączniki mogą być dołączone do jednej oferty, którą należy wskazać w pozostałych.
5. O przyjęciu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.


§ 9
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczne (zbieżność z celem programu, walor artystyczny i upowszechnieniowy, nowatorstwo,  społeczne uzasadnienie):  0-4 pkt, 
2) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do  zamierzonych efektów i celów,  inne źródła finansowania): 0-2 pkt,
3) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie, warunki dla gromadzenia dzieł sztuki i ich przechowywania): 0-2 pkt
4) zakładani partnerzy i beneficjenci: 0-2 pkt.
  
§ 10
1.	Kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych. 
2.	W szczególnie uzasadnionym przypadku dotacja może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych.
3.	 Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
1)	usługi poligraficzne,
2)	honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia,
3)	zakup materiałów niezbędnych dla wykonania zadania,
4)	wynajem lub zakup elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania 
5)	usługi transportowe,
6)	koszty promocji przedsięwzięcia,
7)	zakup dzieł sztuki z przeznaczeniem do kolekcji sztuki współczesnej oraz ich konserwacja,
8)	zapewnienie warunków do ekspozycji kolekcji sztuki współczesnej.

§ 11
1.	Oferty opiniowane są przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.
2.	Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.
3.	O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
4.	Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
5.	Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6.	Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

§ 12
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 sierpnia 2006 r.

§ 13
1.	Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji projektu.
2.  Warunkiem zawarcia umowy, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest korekta kosztorysu projektu.

§ 14
Lista podmiotów dofinansowanych przez Województwo Śląskie w otwartych konkursach ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2005 roku dostępna jest w internecie na stronie: www.silesia-region.pl

