									

     Załącznik nr 1
							     do Uchwały nr 573/147/III/2008								                                  Zarządu Województwa Śląskiego
				    z dnia 20.03.2008  roku

Ogłoszenie
otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz działalności wspierającej działania na rzecz Odnowy Wsi w Województwie Śląskim na finansowanie cyklu szkoleniowo – aktywizującego dla liderów wiejskich w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego” na lata 2006 -2010



§ 1
1. Założeniem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz działalności wspierającej działania na rzecz Odnowy Wsi w Województwie Śląskim ujętych w „Programie współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”, oraz w „Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego” obejmujących cykl szkoleniowo – aktywizujący. 

2. Celem konkursu jest wybór najlepszej oferty (ofert) szkoleniowej dla liderów wiejskich do przeprowadzenia podróży studialnej oraz szkoleń w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

§ 2
Konkurs obejmuje projekty, których realizacja trwać będzie w okresie od 16 czerwca 2008r. do 
31 października 2008r. Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie regionalne.

§ 3
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1)	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),
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)	spółdzielnie socjalne
5) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane prowadzące działalność edukacyjną, szkoleniową na rzecz organizacji pozarządowych.

2. Jeżeli podmiotem składającym ofertę jest jednostka organizacyjna nadzorowana lub prowadzona przed jednostkę samorządu terytorialnego (zwaną dalej JST) do oferty należy dołączyć:
1)	rekomendację JST dla zgłaszanego zadania,
2)	oświadczenie JST wyrażające zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Województwem Śląskim 
§ 4
Ogłoszony konkurs jest konkursem na wspieranie zadania.
                                                           
§ 5
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza kwotę 35 000 zł.
 
§ 6
1.	Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia  05.05. 2008 r., (decyduje data wpływu do siedzib Urzędu Marszałkowskiego), oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 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.
2.	Oferta, o której mowa w pkt.1 winna być opatrzona nazwą konkursu, do którego jest składana, a także uzupełniona o wymagane załączniki (aktualny odpis z rejestru ważny 3 miesiące, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2007) i oświadczenie, że podmiot nie wykorzystał dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wykluczającym prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata,  zgodnie z art. 145 ust 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104).
	Wyżej wymienione dokumenty (kserokopie dokumentów powinny mieć adnotację „ za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność dokumentu.


§ 7
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 6 czerwca 2008 roku.

§ 8
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczne (program szkoleń, techniki prezentacji i szkoleń, materiały dla uczestników):  0-4 pkt.
2) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, planowany koszt przeszkolenia 1 osoby, planowany koszt 1 godziny szkolenia): 0-2 pkt.
3) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie): 0-4 pkt.
4) ilość przeszkolonych osób 0-2 pkt.
§ 9
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
	zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonania zadania
	usługi transportowe + ubezpieczenie uczestników

koszty organizacyjne  (parkingi, karta telefoniczna,)
	wyżywienie
koszty noclegu 
wynajem sal dydaktycznych i sprzętu –( z wyjątkiem kosztów wynajmu obiektów własnych)
wynagrodzenie wykładowców
	opłaty pocztowe
	opracowanie i druk materiałów szkoleniowych
	prowadzenie strony internetowej


§ 10
Oferta nie będzie brała udziału w Konkursie w sytuacji, gdy: 
- została dostarczona po upływie wyznaczonego terminu;
- jest niekompletna lub w inny sposób niezgodna z wymogami formalnymi;
- oferent jest nieuprawniony do ubiegania się o dotacje;
- zgłoszony projekt jest niezgodny z warunkami udziału w Konkursie (np. proponowane działania nie wchodzą w zakres Konkursu, realizacja projektu wykracza poza wyznaczony limit, etc.). 


§ 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.   Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych


§ 12
1.	Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji projektu, umowy pomiędzy Województwem Śląskim a podmiotem składającym ofertę.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.



