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Załącznik
do uchwały nr  58/230/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20 stycznia 2009 roku


Zasady konkursu 
dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim,
realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

§ 1
Do udziału w konkursie uprawnione są wyłącznie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 
§ 2
Celem konkursu jest rozwój oraz modernizacja bazy materialnej zakładów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy, co stanowi realizację zapisów Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010. Realizacja zadań ma przyczynić się do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, zgodnie z zapisami Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.
§ 3
1. Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe złożenie kompletnego wniosku, sporządzonego zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszych zasad. 
2. Zakład może złożyć wyłącznie jeden wniosek. 
3. W ramach jednego zadania zakład może realizować kilka przedsięwzięć.
§ 4
 Dotacje udzielane będą na remonty oraz inwestycje (w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego) – niezbędne do świadczenia usług zdrowotnych we wskazanym obszarze.
	Na realizację zadań w ramach konkursu przeznacza się kwotę 200 000,00 zł.
	Maksymalna kwota dotacji, o jaką może ubiegać się zakład, wynosi 50 000,00 zł.
§ 5
Przyznanie dotacji uwarunkowane jest prawidłowym rozliczeniem się zakładu z dotacji przyznanych w poprzednim okresie, jeśli dotacje były udzielone.
Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem powoduje jej zwrot oraz wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji (art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych - Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 
§ 6
Dofinansowane będą zadania realizowane w 2009 roku (do dnia 15 grudnia 2009 roku). W przypadkach uzasadnionych specyfiką zadania możliwe jest odstępstwo od tej zasady.


§ 7
Wnioski spełniające wymogi formalne, tj.: wypełnione na obowiązującym formularzu, podpisane przez osobę/osoby uprawnione zgodnie ze statutem do reprezentowania zakładu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2009 roku, oceniane są pod względem merytorycznym. Niespełnienie wymogów formalnych uniemożliwia udział w dalszych etapach procedury konkursowej.

§ 8
Kryteriami oceny merytorycznej są:
	znaczenie zadania dla rozwoju i modernizacji bazy materialnej zakładu, 
	zakres pomocy świadczonej przez zakład, wyrażający się w szczególności w ilości łóżek i/lub ilości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom uzależnionym od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy,
	ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykorzystania (art. 35 ust. 3. pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),
	analiza i ocena wykonania zadań zleconych zakładom w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 9
Wnioski oceniane są przez komisję konkursową, której skład oraz regulamin pracy uchwala Zarząd Województwa Śląskiego.
Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego.
O podjętych decyzjach składający wnioski powiadomieni zostaną pisemnie.
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
§ 10
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (tel. 032 / 730 68 92, 730 68 93). 
Informacje w sprawach finansowych związanych z konkursem można uzyskać pod numerem 
(tel. 032 /730 68 91).
§ 11.
Kompletne wnioski należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs dla zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 2009 rok” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2009 roku w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (pok. 212) ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).



