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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 649/249/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego 23.03.2018 r.
Nazwa konkursu
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2018.
Cel konkursu
Działalność edukacyjna dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w gospodarstwach edukacyjnych. Popularyzacja idei edukacji w gospodarstwach.
Podmioty uprawnione
Podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 450), statutowo działające w obszarze będącym celem konkursu:
	organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 450),

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 25 czerwca 2010 r. o  sporcie (Dz.U z 2017 r. poz. 1463 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 udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć
Oferty należy składać do 17.04.2018 r.  Rozstrzygnięcie nastąpi do 17.05.2018 r.
O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią. Należy wskazać konkurs, w którym oferta ma być rozpatrzona.




Zadania przewidziane do dofinansowania
	Zajęcia edukacyjne w zakresie rolnictwa, wiejskiej kultury, kuchni, wiedzy na temat roślin i zwierząt we wszystkich gospodarstwach wchodzących w skład Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego dla min. 4 000 dzieci i młodzieży z: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz szkół specjalnych z terenu województwa śląskiego w zakresie rolnictwa, wiejskiej kultury, kuchni, wiedzy na temat roślin i zwierząt.
	Doposażenie gospodarstw edukacyjnych w środki dydaktyczne, takie jak: tablice edukacyjne, projektory, przestrzenne modele dydaktyczne zwierząt, tablice multimedialne, plansze edukacyjne, itp.
	Uzupełnienie braków w zapleczu technicznym- stoły, krzesła, stoliki, ławki, itp.
	Zakup lub renowacja dawnych sprzętów rolniczych, starych maszyn i narzędzi rolniczych, elementów wyposażenia XIX-wiecznych chałup i budynków gospodarczych, dawnych sprzętów gospodarstwa domowego.
	Promocja i popularyzacja idei edukacji w gospodarstwach edukacyjnych,
	Wzrost do minimum 20 gospodarstw włączonych do Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

Kryteria oceny
MERYTORYCZNE (maksymalnie 8 punktów):
- wpisuje się w priorytety określone w celu konkursu,
- zgodność projektu z zadaniami przewidzianymi do dofinansowania,
- potencjał do pozyskania zainteresowania mediów masowych oraz społeczności lokalnych,
- zadanie wykorzystuje partnerstwa, patronów medialnych, buduje społeczność,

FINANSOWE (maksymalnie 4 punkty):
- zasadność przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych,
- przeznaczenie części budżetu na działania promocyjne,
- wysokość deklarowanych środków własnych i środków pozyskanych z innych źródeł,
- rzetelność sporządzonego kosztorysu.

ORGANIZACYJNE (maksymalnie 4 punkty):
- posiadane zasoby kadrowe, gwarantujące realizację zadania na wysokim poziomie,
-dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy w sferze upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego,
-zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadania,
-ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzetelności, rzeczowości i spójności wszystkich elementów wniosku.

Łącznie można uzyskać 16 punktów.

W przypadku podmiotów, które w latach poprzednich uzyskały dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego ocenie będzie podlegać również terminowość i jakość wykonania zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.
Kwoty dotacji
	Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 200 000,00 zł.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 95% wartości zadania (kosztów kwalifikowanych).

Koszty kwalifikowane
Do kosztorysu w ofercie wpisujemy wyłącznie koszty kwalifikowane tj. poniesione przez oferenta, bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Niedopuszczalne jest wykazywanie w kosztorysie kosztów, które zostaną poniesione przez podmioty inne niż oferent (tj. rachunki/faktury będą wystawione na inny podmiot).
Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:
usługi poligraficzne, drukarskie, skład komputerowy, koszty tłoczenia płyt cd i dvd,
wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji zadania na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
	zakup usług niezbędnych dla wykonania zadania (w tym usług prowadzenia warsztatów edukacyjnych),
	zakup materiałów i elementów niezbędnych dla wykonania zadania (w tym usług prowadzenia warsztatów edukacyjnych)
	wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania 
	koszty promocji przedsięwzięcia,
	księgowość/koordynacja/zarządzanie projektem. Koszty te mogą stanowić nie więcej niż 2% dotacji.
Koszty kwalifikowane, które nie mogą być sfinansowane z dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego:
koszty utrzymania i prowadzenia biura podmiotu (czynsz, media, opłaty bankowe, pocztowe, telefon) bezpośrednio związane z realizacją zadania; koszty te nie mogą stanowić więcej niż 5 % wkładu własnego,
	praca społeczna członków i wolontariuszy (wycenione po cenach rynkowych). Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% wkładu własnego.
Oferta i załączniki
	Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) w Kancelarii Ogólnej (pokój 164) Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej i Częstochowie.
	Ten sam podmiot może złożyć nie więcej niż jedną ofertę.
	Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego przez Urząd lub jednostkę organizacyjną.
	Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis sposobu naboru dzieci i młodzieży, które wezmą udział w zajęciach organizowanych w gospodarstwach edukacyjnych.

Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej
	Oferta wypełniona czytelnie, podane informacje umożliwiają ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.

Wypełnione wszystkie pola, tabele, oświadczenia zawarte w ofercie.
	Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego ogłoszenia.
Tryb wyboru
	Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Wydział Terenów Wiejskich.

Wydział Terenów Wiejskich dokonuje oceny formalnej ofert.
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 protokołem Komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.slaskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
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.
Warunki zawarcia umowy
	Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa, która określi zasady realizacji zadania oraz jego rozliczenia, w tym wymagane dokumenty. Środki pochodzące z dotacji będą mogły być wydatkowane po zawarciu umowy.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji projektu (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem).
	Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie 3 egzemplarzy aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu, a w przypadku oferty wspólnej również umowy pomiędzy Zleceniobiorcami, określającej zakres ich świadczeń. 
	Umowa zostanie zawarta po akceptacji załączników przez Urząd.
Zadania zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim
Lista zadań dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego przez Wydział Terenów Wiejskich w 2017 roku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowego otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32 77 40 510.

