Nazwa konkursu
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 r.
Cel konkursu
Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego zgodnych z zapisami „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020” o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, których realizacja rozpoczyna się w okresie od 28 maja 2010 r. do 10 grudnia 2010 r.
Priorytetowo traktowane będą projekty mające na celu:
- upamiętnienie i upowszechnianie wiedzy o Powstaniach Śląskich,
- upamiętnienie i upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina w ramach obchodów „Roku Fryderyka Chopina”.
Podmioty uprawnione
Statutowo działające w obszarze kultury:
	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
z późn. zm.),
	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, 
spółdzielnie socjalne,
	spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców akcjonariuszy, pracowników.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć
30 kwietnia 2010 r. do godz. 14:00 – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 28 maja 2010 r.
2 lipca 2010 r. do godz. 14:00 – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 23 lipca 2010 r.
8 września 2010 r. do godz. 14:00 – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 8 października 2010 r.
W przypadku, gdy wszystkie środki finansowe zostaną w całości wykorzystane na projekty zgłoszone w pierwszej lub drugiej edycji kolejny nabór nie zostanie przeprowadzony.
O przyjęciu oferty do właściwej edycji konkursu decyduje data oraz godzina wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.
Cele i kierunki działania

1.

Cel

Wzrost kompetencji potrzebnych do uczestnictwa w kulturze, efektywnego zarządzania kulturą i marketingu twórczości artystycznej.

Kierunki działania
1. Edukacja do kultury


2. Szkolenia dla menedżerów kultury oraz dla środowisk twórczych                (marketing, zarządzanie, promocja )


Typy projektów (przykłady):


1. Programy zapoznające z różnymi dziedzinami sztuk np. jak powstaje dzieło, historia dyscyplin artystycznych.
2.Upowszechnianie sztuki współczesnej poprzez m.in. publikacje, konferencje, warsztaty, wystawy. 
3. Szkolenia menedżerskie – pomysł, projekt, realizacja.
4. Seminaria, sesje i warsztaty ukierunkowane na nowe formy uczestnictwa w kulturze.
5. Prace badawcze w obszarze kultury.

2. 

Cel

Wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze ( biernego – w roli odbiorców treści kulturowych i czynnego – w roli twórców treści kulturowych ).

Kierunki działania
1. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze


2. Wspieranie programów współpracy ponadregionalnej


3. Wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego


Typy projektów (przykłady):


1.Organizowanie przedsięwzięć związanych tematycznie z ważnymi rocznicami dla regionu i kraju.
2.Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach,  konkursach, plenerach, warsztatach.
3.Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji 
i periodyków, książek, także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych, nut, nagrań fonograficznych 
i audiowizualnych.
4. Promocja regionu poza jego granicami ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Śląskiego.
5. Mobilna kultura.
6. Pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu, jego tożsamości lokalnych.
7. Programy dla środowisk defaworyzowanych.

3.

Cel

Upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego) oraz jego lepsze wykorzystywanie do celów turystycznych.

Kierunki działania
1. Rozpoznawanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenie projektów badawczych na jego temat.


2. Inwentaryzowanie dziedzictwa kulturowego.


3. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego (w tym z użyciem najnowszych technik).


4. Tworzenie zasobów dziedzictwa kulturowego regionu.


5. Wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego regionu na potrzeby turystyki (promocja, tworzenie produktów turystyki kulturowej).


Typy projektów ( przykłady):


1.	Publikacje na temat dziedzictwa kulturowego regionu.
2.	Konferencje, seminaria, warsztaty upowszechniające dorobek badawczy 
i naukowy w zakresie ochrony historycznego dziedzictwa kulturowego.
3.	Działania rozwijające świadomość historyczną i pogłębiające znajomość dziedzictwa kulturowego regionu.
4.	Tworzenie baz danych, szlaków tematycznych, dokumentowanie zasobów dziedzictwa kulturowego (tradycji, zwyczajów, obrzędów itp.).
5.	Promocja dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego)

4. 

Cel
Rozwój środowisk twórczych 

Kierunki działania
1. Tworzenie warunków oraz instrumentów umożliwiających twórcze działania


2. Wspieranie kształcenia artystycznego i projektowego


3. Wspieranie współpracy środowisk twórczych z biznesem i jego otoczeniem


Typy projektów (przykłady):


1. Konkursy na nowe dzieła.
2. Programy wspierające rozwój krytyki artystycznej.
3. Programy mające na celu współpracę środowisk twórczych z biznesem 
i jego otoczeniem.
4. Promocja dobrych praktyk.


Kryteria oceny
MERYTORYCZNE
Ocena

- zgodność merytoryczna projektu ze „Strategią rozwoju kultury 
w województwie śląskim na lata 2006-2020”, 
- oryginalność projektu,
- atrakcyjność treści i formy przekazu,
- uzyskane efekty i ich upowszechnianie,
- szeroki oddźwięk społeczny,
- czynne formy uczestnictwa beneficjentów w projekcie.
Maksymalnie 8 pkt.

ZASIĘG LUB ZNACZENIE REGIONALNE


- zasięg oddziaływania projektu,
- promocja projektu,
- partnerzy zaangażowani w realizację projektu,
- zakładana liczba uczestników/beneficjentów.
Maksymalnie 6 pkt.

FINANSOWE


- zasadność przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych,
- wysokość deklarowanych środków własnych i środków pozyskanych 
z innych źródeł,
- rzetelność sporządzenia budżetu.
Maksymalnie 3 pkt.

ORGANIZACYJNE


- posiadane zasoby kadrowe niezbędne dla realizacji zadania,
- posiadane zasoby rzeczowe niezbędne dla realizacji zadania,
- dotychczasowa aktywność wnioskodawcy w sferze kultury.
W przypadku podmiotów, które w latach poprzednich uzyskały dofinansowanie z budżetu samorządu województwa śląskiego ocenie będzie podlegać również terminowość i wykonanie zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.
Maksymalnie 3 pkt.


Kwoty dotacji
Na realizacje konkursu przeznacza się kwotę: 1 500 000 zł.
	Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.
	W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może być wyższa niż określona 
w pkt. 2.
Koszty kwalifikowane
indywidualne nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe,
usługi poligraficzne,
	honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia lub faktury VAT,
zakup usług niezbędnych dla wykonania zadania,
	zakup materiałów i elementów niezbędnych dla wykonania zadania,
	wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania 
(np. nagłośnienie, oświetlenie, scena itd.),
	usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne (na podstawie opisanych bilingów i faktur),
koszty promocji przedsięwzięcia,
wyżywienie dla uczestników niepobierających wynagrodzenia,
zakwaterowanie dla uczestników niepobierających wynagrodzenia,
Koszty kwalifikowane, które nie mogą być sfinansowane z dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego:
	wynagrodzenie pracowników podmiotu składającego ofertę,

koszt utrzymania biura podmiotu np. czynsz, media itp. bezpośrednio związany 
z realizacją zadania jednak nie więcej niż 10 % wartości wszystkich pozostałych kosztów kwalifikowanych,
praca wolontariuszy wraz z podaniem sposobu wyceny.
Do kosztorysu w ofercie nie wpisujemy kosztów innych niż kwalifikowane.
Oferta i załączniki
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia                      27 grudnia 2005 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 z 2005 r. poz. 2207) w Kancelarii Ogólnej (pokój 166) 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.
Ofertę uznaje się za prawidłową pod względem formalnym i dopuszcza się                   do procedury konkursowej, gdy spełnia wszystkie wymogi określone w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późn. zm.), rozporządzeniu o którym mowa w pkt. 1 oraz niniejszym ogłoszeniu, a także posiada wymagane załączniki:
	aktualny odpis z rejestru (wystawiony nie wcześniej niż rok od daty złożenia oferty), 

sprawozdanie merytoryczne za rok 2009,
sprawozdanie finansowe za rok 2009
   - sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku wyników lub rachunku 
   zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
- jeżeli podmiot nie był zarejestrowany w 2009 roku  należy złożyć oświadczenie 
o braku sprawozdań,
	umowy partnerskie lub oświadczenia partnerów, z którymi zadanie jest realizowane (w przypadku wskazania partnerów w części V pkt.1 oferty).

3. Dla projektów wydawniczych w postaci publikacji książkowej wymaganym 
     załącznikiem jest recenzja.
	Załączniki winny być w sposób trwały związane z ofertą.

Jeżeli ten sam podmiot do jednej edycji konkursu składa więcej niż jedną ofertę, załączniki mogą być dołączone do jednej oferty, którą należy wskazać                            w pozostałych.
Ten sam podmiot może do jednej edycji konkursu złożyć nie więcej niż dwie oferty. 
W przypadku, gdy ten sam podmiot złoży do jednej edycji konkursu więcej niż dwie oferty do procedury zostaną dopuszczone dwie oferty z najniższymi numerami nadanymi w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego. 
W konkursie nie będą rozpatrywane oferty na zadania, które uzyskały dofinansowanie z budżetu samorządu województwa śląskiego w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego ogłoszonego dnia 15.12.2009 r.
Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej
Wskazanie zgodności projektu ze Strategią rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006 – 2020 (w części II pkt 3 oferty wykazać zgodność celów zadania z polem strategicznym i kierunkami działania określonymi w Strategii – należy podać nazwę pola strategicznego oraz kierunku działania). Treść dokumentu można pobrać na stronie www.silesia-region.pl.
Oferta wypełniona czytelnie, podane informacje winny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
Wypełnione wszystkie pola oferty.
Oferta podpisana przez osoby uprawnione statutowo bądź upoważnione w tym celu 
(w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
5. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie z rejestru   
    do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione              
    (tj. wymienione w odpisie).
6.Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność 
   z oryginałem na każdej stronie kopii.
7. Załączniki dla swojej ważności muszą być opatrzone datą i pieczęcią podmiotu   
    uprawnionego oraz podpisem uprawnionej statutowo bądź upoważnionej w tym celu  
   osoby (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych  
   podpisów).
8. Oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki.
Tryb wyboru
Oferty złożone do konkursu i prawidłowe pod względem formalnym opiniowane są przez Komisję konkursową powołaną przez 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 nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
Zarząd Województwa przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu samorządu Województwa Śląskiego.
W konkursie nie będą rozpatrywane oferty na zadania związane 
z opracowywaniem dokumentacji zabytków ruchomych i nieruchomych oraz produkcją filmową.
Warunki zawarcia umowy
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji projektu (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem) oraz dostosowanie kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji.
Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników (harmonogram, kosztorys, oświadczenie o zmianach w stanie faktycznym i prawnym dotowanego podmiotu od daty złożenia oświadczenia do podpisania umowy).
W przypadku, gdy dofinansowane zadanie realizowane jest w grudniu 2010 r. umowa winna być zawarta do dnia 30 listopada 2010 r. – niepodjęcie do tego terminu czynności mających na celu zawarcie umowy (złożenie niezbędnych załączników do umowy) będzie traktowany jako rezygnacja z przyznanego dofinansowania.
Zadania dofinansowane w 2009 i 2010r.
Lista podmiotów dofinansowanych przez Województwo Śląskie w otwartych konkursach ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz zadania publiczne w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2009 i 2010 roku dostępna jest w internecie na stronie: www.silesia-region.pl.






