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			Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
   na zadania publiczne Województwa Śląskiego 
           w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki

		      w okresie od 01.06.2008 r. do 30.11.2008 r.

						§ 1
Celem konkursu jest realizacja zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki.
	Realizacja zadań publicznych winna odbywać się poprzez:

Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych (zgodnie z Instrukcją ZG PTTK) oraz kulturowych i edukacyjnych na obszarze województwa śląskiego;
Tworzenie nowych markowych produktów turystycznych o zasięgu co najmniej regionalnym;
Organizacja konkursów o tematyce turystycznej oraz imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży;
Powstawanie i udoskonalanie narzędzi i materiałów służących rozwojowi turystyki przyjazdowej do regionu.

						§ 2

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie 01.06.2008 roku, a kończy nie później niż 30.11.2008 roku.

						§ 3

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze krajoznawstwa i upowszechniania turystyki:

	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.
2. W przypadku, gdy dofinansowane zostanie zadanie, na które ofertę złożyła jednostka organizacyjna nadzorowana lub prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego (zwaną dalej JST), umowa na wykonanie zadania zostanie zawarta pomiędzy Województwem Śląskim a właściwą JST na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142 z 2001 r. 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 dołączyć:
	rekomendację JST dla zgłaszanego zadania,
	oświadczenie JST wyrażające zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Województwem Śląskim na współorganizację zadania.


§ 4
	1.Zgłaszane projekty dotyczące realizacji zadań, o których mowa w § 1 winny mieć zasięg lub znaczenie co najmniej wojewódzkie a imprezy turystyki kwalifikowanej oraz konkursy powinny się odbywać na obszarze województwa śląskiego.

2. Wytyczanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych winno odbywać się zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji znakowania szlaków turystycznych” wydanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, dostępnej również na stronie internetowej www.ktpzg.pttk.pl
						§ 5
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Zarząd Województwa przeznacza kwotę 100 000 zł

						§ 6
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 30 dni od ogłoszenia (uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego) oferty (wraz z załącznikami) zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. 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, poz.2207), w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pokój 167) w Katowicach, ul. Ligonia 46 lub w Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 i Częstochowie, ul. Sobieskiego 7.

						§ 7
Oferta powinna spełniać następujące kryteria formalne: 

	szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, z podziałem kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane,
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 z innych źródeł na realizację danego zadania,
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 2007 rok,
	sprawozdanie finansowe za 2007 rok,
oświadczenie, że podmiot nie wykorzystał dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, co wyklucza przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata zgodnie z art. 145, ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 z 2005 r. poz. 2104).


Wyżej wymienione dokumenty (kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Nie spełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego dokumentu.

	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).

Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania            (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może  być wyższa niż 50% kosztów kwalifikowanych).
Dopuszcza się uzupełnianie oferty w terminie do ostatniego dnia składania ofert.

Na ofercie oraz na kopercie należy napisać „Konkurs – Krajoznawstwo 2”

						§ 8
Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

	merytoryczne (zgodne z celami określonymi w § 1, pkt. 2) 0-4 pkt,

finansowe (koszty realizacji planowanego zadania – stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania) 0 -2 pkt.,
organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie, partnerzy i beneficjenci ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej) -  0 - 2 pkt.,
analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji na zadania zlecone w ubiegłych latach -  0 - 2 pkt.
§ 9

Koszty kwalifikowane:

- koszty opracowań związanych z tworzeniem regionalnych produktów turystycznych oraz ich oznakowaniem,
- koszty druku wydawnictw promocyjnych,
- koszty zakwaterowania uczestników imprez i szkoleń,
- koszty transportu uczestników imprez i szkoleń,
- koszty wynajmu pomieszczeń na szkolenia (z wyjątkiem własnych i dzierżawionych),
- koszty ubezpieczenia uczestników imprez,
- koszty nagród dla laureatów konkursów i uczestników imprez turystyki kwalifikowanej (do jednostkowej wysokości 300 zł brutto z załączeniem listy kwitującej odbiór nagród lub protokołu komisji),
- koszty obsługi przewodnickiej imprez (do 20% przyznanej dotacji),
- umowy zlecenia z wykonawcami prac znakarskich,
- koszty zakupu materiałów do wykonania oznakowania turystycznego.


Wynagrodzenie pracowników podmiotu składającego ofertę, a także praca wolontariuszy stanowi koszt ogólny kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że nie może być sfinansowany z dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego.

						§ 10
Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej prac 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 przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy o wykonanie zadania publicznego pomiędzy Województwem Śląskim a podmiotem składającym ofertę.
	Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego kosztorysu, harmonogramu i stosownego oświadczenia.
	Realizacja elementów zadania sfinansowanych z dotacji Województwa Śląskiego winna zakończyć się do dnia 30 listopada 2008 roku.


Szczegółowe informacje dotyczące zadania oraz wzór oferty  dostępne są:

	na stronie internetowej www.silesia-region.pl, w zakładce dotacje – procedura


	w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tel. 032 255 37 75 w godz. 8,00 – 15,00.


§ 12 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2008 roku.

Lista podmiotów dofinansowanych przez Województwo Śląskie w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2008 roku dostępna będzie w internecie na stronie www.silesia-region.pl.

