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   W oparciu o Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010, który  uchwalony został  w dniu 22 maja 2006 r. ,  oraz zapisy   „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020”  przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego 4 lipca 2005 r. -   Województwo Śląskie   ogłasza     „Konkurs przedsięwzięć odnowy wsi”. 
W celach  strategicznych,  wyznaczonych  w ramach  priorytetów  dziedzinowych w Strategii Rozwoju, za pierwszoplanowy uznaje się, między innymi, wzrost  zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych.  . Oznacza to, że w ramach działań wynikających z tego celu, za nieodzowny element rozwoju społeczno-gospodarczego należy uznać poprawę warunków życia ludności, w tym   dostęp do kultury, sportu i rekreacji. Biorąc pod uwagę, że jednym z elementów poprawy zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społeczno-gospodarczych jest tożsamość regionalna, niezbędne są działania zmierzające do kultywowania w społecznościach lokalnych  tradycji, historii i odrębności kulturowej w poszczególnych obszarach naszego regionu. Działania te wdrożone poprzez  „Konkurs przedsięwzięć odnowy wsi” pozwolą na lepszą  identyfikację ludzi z miejscem, w którym żyją.
Powyższy cel  strategiczny obejmuje również kierunek działań mający na celu  upowszechnianie wśród społeczeństwa aktywnego stylu życia, który w konsekwencji winien  mieć wpływ na  poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Cel ten wymaga stworzenia regionalnych sieci ośrodków turystyki i rekreacji, poprawy stanu i modernizację  istniejącej bazy sportowej oraz  rozwój terenów zielonych , w tym parków, skwerów i placów zabaw. 
Tak więc, cele strategiczne rozwoju województwa są podstawą, na której konstruowane jest  przedsięwzięcie aktywizacyjne , kierowane do społeczności wiejskich pod nazwą „Konkurs przedsięwzięć odnowy wsi”. 
 


ZASADY   KONKURSU

Podstawa prawna
„Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 ”przyjęty   przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr II/48/1/2006 w dniu 22 maja 2006 r.,
	„Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020” przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr II/37/6/2005  w dniu 4 lipca 2005 r. ,

	Uchwała nr 367/139/III/2008   Zarządu Województwa Śląskiego z dnia  26 lutego  2008 r. w sprawie  ogłoszenia czwartej edycji   Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi -  jako elementu Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010.


2.  Forma dofinansowania 
     Refundacja części kosztów   przedsięwzięć inwestycyjnych, remontowych  oraz zakupów.

3.  Przedmiot dofinansowania
     Przyznane środki  mogą   być  wykorzystane   na    drobne  przedsięwzięcia 
     remontowe    oraz   inwestycyjne, pod warunkiem, ze zrealizowane zostaną  w 
     przestrzeni  lub obiektach publicznych,  w szczególności dotyczy to :
	budowy lub remontu  placów zabaw,
	budowy lub remontu zaplecza  obiektów  rekreacyjnych i sportowych ( nie klubowych) 
	zagospodarowania   centrów  wsi ( parki, skwery).

      Dofinansowanie może być udzielone również na zakup elementów strojów  ludowych oraz 
                                                     instrumentów muzycznych dla miejscowych orkiestr, zespołów folklorystycznych i
                                                     świetlicowych .  Środki na te cele winny być w całości  zabezpieczone w budżecie wnioskodawcy  w                          wnioskodawcy, w dziale -rozdziale – na paragrafie zgodnie z informacją zawartą w “ Umowie o refundacji częśc                          o    refundacji części    kosztów przedsięwzięć zrealizowanych w ramach KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘ                           PRZEDSIĘWZIĘĆ ODNOWY WSI .
 niosko
 4.   Podział środków na projekty
     Podziału środków na przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem – refundacją części 
    kosztów realizacji  zadania   z   „Konkursu   przedsięwzięć odnowy wsi” dokonuje, 
    powołana  uchwałą    Zarządu      Województwa,    Komisja Konkursowa. 
    Dokonany podział środków jest zatwierdzany uchwałą Zarządu Województwa.
    Komisja Konkursowa, na podstawie kryteriów oceny  projektów, przyjętych przez Zarząd ,  
    sporządza listę rankingową projektów, która po zatwierdzeniu przez Zarząd ,ogłoszona  zostanie 
    na stronach  internetowych Województwa Śląskiego. 

Zakres terytorialny i uprawnieni  do ubiegania się o refundację części kosztów realizacji przedsięwzięcia 
      
     Konkurs kierowany jest wyłącznie  do społeczności lokalnych zamieszkujących obszary 
     wiejskie,w miejscowościach  gdzie  liczba mieszkańców  nie przekracza  5 000 ,     zatem   
    uprawnionymi do ubiegania się o pomoc na  dofinansowanie projektów wymienionych w   
    punkcie 3 -  są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. 
     Ze względu na szczupłość środków przewiduje się, że uprawnieni  nie mogą złożyć    więcej niż 
    2 wnioski., przy czym realizacja przedsięwzięcia musi być przewidziana  w miejscowości, która  
    nie uzyskała  dofinansowania   w poprzednich  edycjach  konkursu.  .

  6. Termin realizacji
      Realizacja zadań w rozumieniu technicznym , to jest po  wystawieniu protokołu odbioru robót, 
      lub przejęciu na stan majątkowy zakupionych strojów, instrumentów itp.,  powinna być 
     zakończona do 15  października  2008 roku , co oznacza, że ostateczny termin składania faktur   
     wraz   z dowodami wpłat należności , mija z dniem  30 października   2008 roku.
     
  7. Wysokość dotacji i warunki jej udzielenia
      Wysokość dofinansowania  do projektów, których zakres przedstawiono powyżej, 
      wynosić będzie  od 5 000 zł do 20 000 zł,    przy  czym  wielkość  dotacji  nie    może  
      przekroczyć 50 % wartości projektu.  Przewiduje się możliwość pokrycia   części kosztów     
      przypadających na wnioskodawcę  w  całości  ze  środków własnych Gminy,  lub z udziałem  
      środków społeczności lokalnych w formie  pieniężnej bądź robocizny. W  tym przypadku udział  
      budżetu Gminy nie może być mniejszy niż  20 % wartości zadania . 
      Dotacja stanowi refundację części koszów  poniesionych na realizację zadania
      Wszystkie fundusze zgromadzone lub przewidziane do uzyskania dofinansowania  
      przedsięwzięć winny być potwierdzone w formie pisemnej, w szczególności poprzez umowy,
      uchwały, rachunki, faktury    itp.
      Beneficjent   zobowiązany    jest   do   stosowania    właściwych    procedur
      przetargowych wynikających z ustawy – Prawo  zamówień       publicznych.
      Założenia Konkursu nie  przewidują dotacji  do wydatków  wynikających z  opłat 
       celnych,  należności podatkowych,  kosztów prac wstępnych, w tym dokumentacji
       technicznej i geodezyjnej , kosztów  nadzoru budowlanego, przygotowania 
       dokumentacji przetargowej, honorariów   itp.
   8. Budżet konkursu i jego wdrożenie 
       Środki przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć odnowy wsi w kwocie 2 100 000 zł  
      pochodzą z budżetu  Województwa Śląskiego na rok 2008. Z  kwoty tej 44 % tj. 950 tys. zł  
      przeznacza się dotacje celowe przekazywane Gminie na  zadania bieżące-  remonty, zakupy - 
realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego  i 55% tj. 1 150 000 zł  -  na inwestycje. 
      W  przypadku  nadwyżki  środków , na  którymś  z  powyższych komponentów
      przewiduje się  ich   realokację .          
      Odpowiedzialnym   za   prawidłową  organizację” Konkursu...”   jest   Dyrektor 
      Wydziału Terenów Wiejskich .
       Zasady konkursu , formularz wniosku oraz  wzór umowy finansowej zamieszczone będą na    
      stronie  internetowej Województwa  Śląskiego ( )

    9. Tryb przyznawania dotacji

Termin składania wniosków o dotację do przedsięwzięć odnowy wsi  podany zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Województwa.
Wniosek powinien być dostarczony lub przesłany do Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wymaganym terminie.
Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego opracuje kryteria oceny wniosków, a po  zatwierdzeniu  ich przez  Zarząd Województwa, poda do publicznej wiadomości.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym dokonana zostanie przez Dyrektora lub upoważnionego pracownika Wydziału Terenów Wiejskich,  przy czym  w uzasadnionych przypadkach, Wydział będzie mógł  zwrócić   się do Wnioskodawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienie dokumentacji. 
Pozytywnie zweryfikowane wnioski zostaną  przekazane do dalszej oceny Komisji Konkursowej , która na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów,  ustali Listę Rankingową Projektów. Po zatwierdzeniu Listy przez Zarząd Województwa, zostanie ona podana do publicznej wiadomości. Po przeprowadzeniu przetargów , ewentualne oszczędności spowodują objęcie dotacjami ( do wyczerpania środków) projektów -  kolejnych na liście.  
Wnioski o częściową refundację kosztów realizacji przedsięwzięć odnowy wsi , zakwalifikowane przez Komisję Konkursową, będą podstawą do zawarcia umów o współfinansowanie  przedsięwzięć odnowy wsi pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą- beneficjentem tego Konkursu.

Zawarcie umowy o częściową refundację kosztów realizacji   przedsięwzięć odnowy wsi, pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą - beneficjentem, nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację  projektów.  



