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Załącznik do Uchwały nr 537/245/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 06.03.2018 r.
Nazwa konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego 
w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: 
„Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” oraz „Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych.

Cel konkursu
Organizacja dwóch wydarzeń współfinasowanych przez  Województwo Śląskie, o zasięgu
i znaczeniu regionalnym w celu integracji środowiska osób niepełnosprawnych
Podmioty uprawnione
organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),
	osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 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,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
	spółdzielnie socjalne,
	spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają    
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całą kwotę dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Terminy składania ofert i rozstrzygnięć
Oferty należy składać do dnia 30 marca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 08 maja 2018 r. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, ale potwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej
przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.
Otwarty konkurs ofert  dotyczy zadań realizowanych do 31 października 2018 roku.

Zadania przewidziane do dofinansowania
Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” jest adresowany do pracowników zakładów aktywności zawodowej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, członków stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Śląskiego. Jego celem jest prezentacja działań kulturalno-artystycznych osób niepełnosprawnych, propagowanie aktywności społeczno-rehabilitacyjnej oraz promocja Województwa Śląskiego, jako przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Program Pikniku powinien obejmować część artystyczną, w trakcie której uczestnicy zaprezentują własny repertuar kulturalny, w tym przedstawienia teatralne, występy muzyczne, wokalne, recytacje. Równocześnie powinny odbywać się gry i zabawy umożliwiające wszystkim uczestnikom skorzystanie  z różnego rodzaju form aktywnego wypoczynku, połączonego z rehabilitacją. Termin organizacji Pikniku wyznacza się na przewiduje się na I połowę czerwca br. Dodatkowo przedsięwzięcie musi zostać przeprowadzone w ciągu jednego dnia. Spodziewana liczba uczestników to ok. 2000 osób.
Przewiduje się dotowanie jedynie projektu, którego realizacja przyczyniać 
się będzie do osiągnięcia następujących celów: 
	zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych skupionych w WTZ, ZAZ i innych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

integracje środowiska osób niepełnosprawnych pełnosprawnych poprzez udział uczestników z terenów miejsko-wiejskich,
propagowanie działań w zakresie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych, społecznych form rehabilitacji,
propagowanie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych, 
promocję Województwa Śląskiego, jako Regionu przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

Oferent przedkłada w dokumentacji konkursowej materiały zdjęciowe (filmowe)
na płycie CD w celu umożliwienia weryfikacji dostępności i możliwości użytkowania przez niepełnosprawnych w trakcie Pikniku.
Ponadto organizator zapewnia możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów przez upoważnionych przedstawicieli Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wnioski i uwagi z wizji lokalnej oraz materiał zdjęciowy załączony do oferty będą przedstawione członkom Komisji Konkursowej.

„Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych”, których uczestnikami będą pracownicy zakładów aktywności zawodowej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,  członkowie stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa śląskiego. Ich celem będzie propagowanie aktywności sportowo-ruchowej, jako jednej z istotnych form rehabilitacji. W programie Zawodów powinny się znaleźć dyscypliny sportowe, gry i zabawy z elementami rywalizacji zebrane w  blokach: pływackim, turnieju piłki nożnej oraz gier i zabaw rozgrywanych na hali. Proponowane dyscypliny w ramach gier i zabaw, to m.in.:
	Gry planszowe (np. warcaby, szachy).

Piłkarzyki.
Rzut do kosza.
Boccia.
Sztafeta wahadłowa na wózkach.
Bieg z przeszkodami.
Chód z asystą.
Tenis stołowy.

Koniecznym jest przeprowadzenie wszystkich dyscyplin w obiektach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Przewiduje się dotowanie jedynie projektów, których realizacja przyczyniać się będzie do osiągnięcia następujących, między innymi, celów: 
	zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych skupionych
w WTZ, ZAZ i innych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

integrację środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez udział uczestników z terenów miejsko-wiejskich,
propagowania działań w zakresie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych, społecznych form rehabilitacji,
propagowania aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych, 

	promocji województwa śląskiego, jako regionu przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

Projekt organizacji imprezy powinien określać:
	konkurencje sportowe, uwzględniające rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym również z dysfunkcją narządu wzroku,
	rodzaje gier i zabaw  z zastrzeżeniem j.w.,

zasady rywalizacji,
	sposób nagradzania,
rodzaj działań towarzyszących w trakcie pikniku,
formy nagradzania uczestników pikniku.
Od wyłonionego w konkursie organizatora oczekuje się przeprowadzenia Zawodów
na obiektach umożliwiających swobodny dostęp i użytkowanie przez osoby niepełnosprawne, o różnym rodzaju i stopniu ograniczeń, składających się co najmniej z:
	basenu,

parkingu zlokalizowanego bezpośrednio przy obiektach, na których zostaną przeprowadzone Zawody oraz umożliwiającego zaparkowanie wszystkich pojazdów przewożących uczestników,
hali sportowej.
Termin organizacji Zawodów wyznacza się na II połowę września br. Przedsięwzięcie musi zostać przeprowadzone w ciągu jednego dnia. Spodziewana liczba uczestników to ok. 1200 osób. Oferent przedkłada w dokumentacji konkursowej materiały zdjęciowe (filmowe) na płycie CD w celu umożliwienia weryfikacji dostępności i możliwości użytkowania
przez niepełnosprawnych w trakcie Zawodów.
Ponadto organizator zapewnia możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów przez upoważnionych przedstawicieli Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wnioski i uwagi z wizji lokalnej oraz materiał zdjęciowy załączony do oferty będą przedstawione członkom Komisji Konkursowej.

Kryteria oceny
Zgodność merytoryczna zadania z dziedziną konkursu oraz 
z typami przedsięwzięć ujętymi w niniejszym ogłoszeniu.
 od 0 do 2 pkt.

	Ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot (posiadane zasoby kadrowe niezbędne do realizacji zadania).

 od 0 do 3 pkt.

	Ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot (posiadane zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadania).

od 0 do 3 pkt.

	Zadeklarowana współpraca partnerów w realizacje projektu.

od 0 do 2 pkt.

	Ocena doświadczenia Organizatora w realizacji zadań 
o podobnym charakterze.

od 0 do 3 pkt.

6. Ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, rzetelność sporządzonego kosztorysu, uzasadnienie kosztorysu dla przedstawionych kosztów.
 od 0 do 4 pkt.

7. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych               z innych źródeł (wskazać jakich?) na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.




 od 0 do 3 pkt.







Kwoty dotacji
Na realizację konkursu przeznacza się kwotę ogółem 100.000,00 zł.
Na realizację zadania pn.: „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” 
przeznacza się kwotę 55.000,00 zł.,  na „Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych” kwotę 45.000,00 zł


Koszty kwalifikowane

Oferta powinna zawierać wyłącznie koszty kwalifikowane:

1. Koszty kwalifikowane zadnia pn.: „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych”:
	Wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu obiektów własnych lub dzierżawionych), materiałów dodatkowych i terenów związanych z organizacją 
i przeprowadzeniem Pikniku.

Transport sprzętu.
Obsługa techniczna / umowa zlecenie /.
Organizacja i przeprowadzenie bloku muzyczno - tanecznego Pikniku.
	Organizacja i przeprowadzenie bloku sprawnościowego Pikniku.
Organizacja i przeprowadzenie bloku innych form terapii.
Zabezpieczenie mediów (prąd, woda, sanitariaty itp.).
Wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca pikniku (płotki, służby porządkowe,     zadaszenie  widowni, itp.).
Suchy prowiant.
Owoce.
Napoje (woda gazowana, niegazowana).
Ciepły posiłek.
Obsługa finansowa / umowa zlecenie /.
Ubezpieczenie uczestników.
	Usługi wydawnicze (plakaty, zaproszenia, banery, dyplomy, identyfikatory, itp.).
 Usługi poligraficzne (plakaty, zaproszenia, banery, dyplomy, identyfikatory, itp.).
	Usługi pocztowe (wysyłka zaproszeń).
Zapewnienie opieki medycznej nad uczestnikami imprezy.
Koszty kwalifikowane, które nie mogą być sfinansowane z dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego:
praca wolontariuszy wraz ze sposobem wyceny (wycena wg cen rynkowych). Wartość pracy wolontariuszy nie może stanowić całego wkładu własnego, wymagany jest wkład finansowy;
koszty utrzymania biura podmiotu np. czynsz, media itp. bezpośrednio związane 
z realizacją zadania. Tego typu koszty nie mogą stanowić więcej niż 10 % wartości wszystkich pozostałych kosztów kwalifikowanych, uwzględnionych w kosztorysie.
1. Koszty kwalifikowane zadania pn.: „Zawody Sportowo - Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych”:
Wynajem obiektów sportowych  oraz sprzętu sportowego.
 Transport sprzętu sportowego.
Obsługa techniczna / umowa zlecenie /.
 Obsługa sędziowska / umowa zlecenie, lista sędziowska /.
Obsługa finansowa / umowa zlecenie /.
Ubezpieczenie uczestników.
	Usługi wydawnicze (plakaty, zaproszenia, banery, dyplomy, identyfikatory, itp.).
 Usługi poligraficzne (plakaty, zaproszenia, banery, dyplomy, identyfikatory, itp.)
Usługi pocztowe (wysyłka zaproszeń).
	Zakup medali i pucharów.
Organizacja i przeprowadzenie Zawodów (konferansjer).
Suchy prowiant.
Owoce.
Napoje (woda gazowana, niegazowana).
Ciepły posiłek.
	Zapewnienie opieki medycznej nad uczestnikami imprezy. 

Koszty kwalifikowane, które nie mogą być sfinansowane z dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego:
praca wolontariuszy wraz ze sposobem wyceny (wycena wg cen rynkowych). Wartość pracy wolontariuszy nie może stanowić całego wkładu własnego, wymagany jest wkład finansowy;
	koszty utrzymania biura podmiotu np. czynsz, media itp. bezpośrednio związane 
z realizacją zadania. Tego typu koszty nie mogą stanowić więcej niż 10 % wartości wszystkich pozostałych kosztów kwalifikowanych, uwzględnionych w kosztorysie.

Oferta i załączniki
Podmiot uprawniony składając ofertę winien wskazać konkurs, w którym oferta ma zostać rozpatrzona.
	Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jego jednostkę organizacyjną.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, w Kancelarii Ogólnej (pokój 164) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46lub Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.
Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do reprezentacji podmiotu bądź upoważnione w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie 
z rejestru/ewidencji, do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione (tj. wymienione w odpisie).
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego może wymagać dodatkowych załączników dokumentujących jakość i rzetelność wykonania zadania zgłaszanego do dofinansowania.

Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej
	
1.   Złożenie oferty na obowiązującym druku.
2.	Złożenie oferty w terminie.
3.	Złożenie oferty przez podmioty uprawnione.
4.	Podpisanie oferty przez osoby uprawnione (pieczęć + podpis lub czytelny podpis).
 5.   Spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu konkursu.
 6.   Czytelne wypełnienie oferty.
8.	Wypełnienie wszystkich pól, tabel oraz oświadczeń.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego ogłoszenia.

Tryb wyboru
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
	Oferty prawidłowe pod względem formalnym, opiniowane są przez komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.
	Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego, po zapoznaniu 
się z opinią komisji konkursowej.
	Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
	Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
	Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
	Zarząd Województwa przyznając dotację, może wskazać pozycje z kosztorysu, objęte dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
	Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.slaskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Warunki zawarcia umowy
Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa, której brzmienie zostanie określone przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
	Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji projektu (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem) oraz dostosowanie kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji.
Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników (3 egz. zaktualizowanego harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów).
	Zarząd Województwa Śląskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu 
w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy: okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci osobowość prawną, brak jest organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, zostaną ujawnione nieznane wcześniej istotne okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.  

Zadania zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim

Zadania zrealizowane w roku poprzednim wraz z przyznanymi kwotami stanowią załącznik do ogłoszenia.


Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 32/ 7740638. Niezbędne dokumenty są do pobrania na stronie http://ngo.slaskie.pl/ w zakładce Dotacje NGO – dokumenty. 

