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Nazwa konkursu


Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego                           w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży realizowane w 2010 roku. 
Cel konkursu
Wsparcie zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, które będą realizowane od 20 lipca 2010r. do 30 listopada 2010r.
Podmioty uprawnione
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży: 
	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 oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007r. Nr 226 , poz. 1675, z późn.zm). 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 i pracowników.

Termin składania ofert oraz rozstrzygnięcia
Termin składania ofert upływa 08 lipca 2010 roku o godz. 14:00
O przyjęciu oferty do konkursu decyduje data oraz godzina wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach lub do  Międzywydziałowych Zespołów Zadaniowych w Bielsku–Białej oraz w Częstochowie potwierdzonej właściwą pieczęcią. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 19 lipca 2010 roku.
 Obszary działania

 „Udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie.” – dotyczy organizacji udziału w Finałach Mistrzostw Polski we wszystkich 43 dyscyplinach sportowych zaliczanych do ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego.
Kryteria oceny 
MERYTORYCZNE
1. Cykliczność,
2. Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia w latach poprzednich, a także jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
3. Uwzględnia się wkład rzeczowy, osobowy. 
Maksymalnie 3 pkt.
FINANSOWE
1.Rzetelność sporządzonego kosztorysu,
 2.Uzasadnienie kosztorysu dla przedstawionych  kosztów,
 3. Udział środków własnych oraz środków pochodzących z innych źródeł .
Maksymalnie 3 pkt.
ZASIĘG LUB ZNACZENIE REGIONALNE
1. Partnerzy zaangażowani w realizację projektu,
2. Zakładana liczba uczestników/beneficjentów,
3. Zasięg oddziaływania projektu,
                                               Maksymalnie 3 pkt.
Kwoty dotacji
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 165.000 złotych.  
1.Kwota dotacji przyznana podmiotom uprawnionym nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może być wyższa niż 
określona w pkt. 1.
Koszty kwalifikowane
Koszty kwalifikowane dotyczące obszaru działania :
-	Wyżywienie do 20% przyznanej dotacji,
-	Zakwaterowanie,
-	Transport sprzętu i osób,
Zgodnie z § 8 Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok (załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/44/1/2009 z dnia 18 listopada 2009
 roku), dotacja przyznana na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:
	remonty budynków, 
	zadania i zakupy inwestycyjne, chyba że istnieje społeczne uzasadnienie takiego wykorzystania środków (w szczególności na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, a także ratownictwem i ochroną ludności oraz ochroną zdrowia),

zakupy gruntów, 
działalność gospodarczą, 
pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania, 
działalność polityczną,
	wynagrodzenie pracowników podmiotu realizującego zlecone zadanie.
Oferta i załączniki
Podmiot uprawniony składając ofertę winien wskazać nazwę konkursu, w którym oferta ma zostać rozpatrzona.
	Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym Rozporządzeniem 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 wraz z wymaganymi załącznikami złożonymi w Kancelarii Ogólnej (pokój 164) 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. z 2003r., Nr 96 poz. 873 z późn.zm. ), rozporządzeniu o którym mowa w pkt. 2 w niniejszym ogłoszeniu , a także  posiada wymagane załączniki:
	Odpis z rejestru uznaje się za aktualny, gdy został (wystawiony nie wcześniej niż rok od daty złożenia oferty), 
	Odpis z rejestru winien umożliwić identyfikację osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu uprawnionego,

W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż określone w odpisie z rejestru , do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione ( tj. wymienione w odpisie), 
	Za właściwe sprawozdanie merytoryczne uznaje się sprawozdanie za rok poprzedzający, w którym realizowany jest konkurs.
	Sprawozdanie finansowe za rok 2009 składa się z następujących elementów:
	Bilansu,

2)  Rachunku zysków lub strat lub rachunku wyników,
3)  Informacji dodatkowej.
	W przypadku kościelnych osób prawnych , za wyjątkiem podmiotów  

            posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego ( OPP)  
            sprawozdanie finansowe stanowi zestawienie przychodów i kosztów.
	Jeżeli podmiot 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).
	Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub 

           potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie kopii przez   
           osobę upoważnioną.
	Załączniki dla swojej ważności muszą być opatrzone podpisem  

           uprawnionej statutowo bądź upoważnionej w tym celu osoby                    
           (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie    
           czytelnych podpisów).
    
Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej
Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest:
	- Złożenie oferty podpisanej przez osoby uprawnione statutowo bądź upoważnione w tym celu  (w  

  przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów),
	- Wyodrębnienie w ofercie jedynie kosztów kwalifikowanych,
-  Złożenie oferty na drukach wskazanych w pkt.2 ogłoszenia ( obszar dotyczący oferta i załączniki),
- Czytelne wypełnienie oferty,


- Dołączenie do oferty wymaganych załączników,
-  Złożenie oferty w wyznaczonym terminie,
-  Złożenie oferty przez podmioty uprawnione,
- Spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu konkursu oraz w Regulaminie organizacji otwartych konkursów ofert stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr
   363/360/III/2010r. z dnia 23 marca 2010r. 
- W ofercie wszystkie pola muszą być wypełnione.
Wydział Turystyki i Sportu będzie udzielać informacji dotyczących składanych ofert i spełnienia wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu do dnia składania ofert oraz po rozstrzygnięciu konkursu. 
Uzupełnień ofert można dokonywać do dnia składania ofert określonego w niniejszym ogłoszeniu.
Tryb wyboru
1.Oferty złożone do konkursu i prawidłowe pod względem formalnym 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.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
7.Zarząd Województwa przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu samorządu Województwa Śląskiego.
Warunki zawarcia umowy
1.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.
2.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).
3.Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w następujących miejscach:
-Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
-  stronie internetowej urzędu www.silesia-region.pl.,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Zadania dofinansowane w 2009 r.

Lista podmiotów dofinansowanych przez Województwo Śląskie w otwartych konkursach ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu  w 2009 roku dostępna jest  : 
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
-  na stronie internetowej urzędu www.silesia-region.pl..


