

Ogłoszenie
konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci                         i młodzieży realizowane w okresie od 03.12.2007 roku do 14.12.2007 roku.
§ 1
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie: „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2007 roku”.
	Realizacja zadania publicznego poprzez zakup sprzętu sportowego.
 
§ 2
Konkurs obejmuje przedsięwzięcie, którego realizacja rozpoczyna się w terminie 03.12.2007 roku, a kończy nie później niż 14.12.2007 roku.
§3
	Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, prowadzące (koordynujące) działania statutowe w danej dyscyplinie sportowej, obejmującej całe województwo: 

	organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873), 
	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, 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 

§ 4
Zadanie winno być realizowane w następujących dyscyplinach sportowych: 
	 Akrobatyka Sportowa 

 Baseball i Softball 
	 Bieg na orientację	                      	 
	 Boks 
 Badminton	
	 Brydż sportowy 
	 Biathlon	 

 Judo 
 Hokej na trawie 
 Gimnastyka 
 Hokej na lodzie 
 Karate
 Kajakarstwo 
 Kolarstwo 
 Koszykówka 
	 Kręglarstwo
	 Lekkoatletyka 
	 Łucznictwo	

 Łyżwiarstwo figurowe 
 Pięciobój nowoczesny 
 Piłka nożna
 Piłka ręczna 
 Piłka siatkowa 
 Podnoszenie ciężarów 
 Radioorientacja sportowa
	 Jeździectwo 
	 Rugby 

 Snowboard 
 Szachy 
 Szermierka 
 Taekwon-do WTF, ITF 
 Saneczkarstwo	
 Tenis 
	 Tenis stołowy
	 Triathlon 

 Narciarstwo 
 Strzelectwo sportowe
	 Żeglarstwo 

 Sporty motorowodne i narciarstwo wodne
	 Pływanie 
	 Zapasy			





§ 5
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza kwotę 478.004 złote.

§ 6
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do 30 dni od ogłoszenia konkursu (wraz z wymaganymi załącznikami) zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 roku nr 264 poz. 2207), w Kancelarii Ogólnej (pokój 167) 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.  
§ 7

1. Oferta powinna spełniać następujące kryteria formalne:
	Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

Termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
	Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania, w tym z innych źródeł,
Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
	Do każdego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć następujące załączniki:

	Aktualny odpis z rejestru sądowego ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
	Sprawozdanie merytoryczne za 2006 rok,

Sprawozdanie finansowe – bilans za 2006 rok,
	Oświadczenie, że podmiot nie wykorzystał dotacji niezgodnie z przeznaczeniem co wyklucza przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata zgodnie z artykułem 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr 262/341/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2006 roku-  oświadczenie dostępne w Wydziale Promocji Regionu, Turystyki i Sportu.
	Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie w pkt-cie V.1 partnera).

Wyżej wymienione dokumenty (kserokopie dokumentów powinny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego dokumentu.
3. Nie będą rozpatrywane oferty:
	Niekompletne, 
	Nieczytelne,
	Nie zawierające zapisów określonych niniejszym ogłoszeniem,
	Złożone po terminie (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedzib Urzędu Marszałkowskiego określonych w § 6)

4.  W szczególnie uzasadnionym przypadku dotacja może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania (§7 pkt 4 „Programu    
     współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007). 
5.  Ofertę uznaje się za prawidłową, gdy zawiera podział kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane.
6.  Dopuszcza się uzupełnianie oferty w terminie do ostatniego dnia składania ofert.

§ 8

	Merytoryczne- przydatność sprzętu sportowego w danej dyscyplinie – 1 pkt

Organizacyjne - w tym zasoby rzeczowe, kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, zakładani partnerzy i beneficjanci ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej (punktacja od 0 do maksimum 5 punktów).
§ 9
 Koszty kwalifikowane:
	Zakup specjalistycznego  sprzętu sportowego (za wyjątkiem ubiorów sportowych). Wartość jednostkowa zakupu nie może przekroczyć 3.500 złotych brutto,


§ 10
	Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy uchwala Zarząd Województwa Śląskiego.
	Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 
	O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie,

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie, 
Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.








§ 11
	Warunkiem zawarcia umowy jest w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana:

-	zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,
-	zaktualizowany kosztorys,
-	oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
	Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy pomiędzy Województwem Śląskim a podmiotem składającym ofertę.


Obowiązujący formularz wniosku dostępny jest w:
	Wydziale Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Powstańców 28 w pokoju 210,
	na stronie internetowej www.silesia-region.pl/konkurs 


§ 12
 Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 28.11.2007 roku.

§ 13

Lista podmiotów dofinansowanych przez Województwo Śląskie w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2006 roku dostępna jest w internecie na stronie: www.silesia-region.pl 





