Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1174/14
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 8 stycznia 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w 2014 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki
oraz kultury fizycznej i sportu.

§1
Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2014.
§2
O dotacje na wsparcie realizacji zadań wymienionych w § 1 mogą się ubiegać:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy.
§3
Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań publicznych w zakresie:
1.

Kultury i sztuki:

a) wspierania imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury
i tradycji Powiatu Opolskiego,
b) wspierania akcji promującej dziedzictwo kulturowe regionu - Powiatu Opolskiego,
c) upowszechnienia i promocji twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu Opolskiego
w kraju i za granicą,
d) edukacji kulturalnej i propagowania sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
zamieszkałych na terenie Powiatu Opolskiego,
e) propagowania kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie
Powiatu Opolskiego,
f) rozwijania zainteresowań kulturą regionu,
g) wydawania publikacji turystycznych, promujących Powiat w postaci drukowanej,
h) wspierania rozwoju kultury muzycznej na terenie Powiatu w tym organizacja koncertów,
przeglądów, festiwali muzycznych.
2.

Kultury fizycznej i sportu:

a) organizacji i koordynacji zawodów sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci,
młodzieży i dorosłych Powiatu Opolskiego,
b) uczestnictwa mieszkańców Powiatu Opolskiego w imprezach sportowych i sportoworekreacyjnych o charakterze powiatowym, krajowym i międzynarodowym,
c) wspierania działań sportowych promujących Powiat Opolski,

d) wspierania udziału sportowców reprezentujących Powiat w zawodach sportowych
o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym.

§4
Kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie powyższych zadań na 2014 rok:
1) w zakresie kultury i sztuki przeznacza się 20.000zł,
2) w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się 15.000 zł.
§5
Zasady przyznawania dotacji określa Regulamin Konkursu uchwalony przez Zarząd Powiatu
Opolskiego dostępny na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.
§6
Kryteria wyboru oferty:
Wartość merytoryczna projektu:
1. Oferta uwzględnia zaangażowanie mieszkańców Powiatu Opolskiego (0-5)
2. Zasoby kadrowe- ocena kwalifikacji osób, przez które zadanie będzie realizowane (0-5)
3. Ocena udziału środków finansowych własnych: (25%-49%) - 1 pkt., (50%-70%)- 2 pkt.,
(71%-75%)- 3 pkt.
4. Pozafinansowy wkład własny na realizację zadania:
a) baza lokalowa, zasoby rzeczowe (0-5)
b) zaangażowanie wolontariuszy (0-5)
5. Dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań w poprzednich latach (0-2)
6. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania (0-5)
Do otrzymania dotacji wymagana jest co najmniej połowa punktów z wymaganego kryterium
pod względem merytorycznym.
Kryteria formalne:
1. Oferent jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, o której mowa w art.3
ustawy o działalności pożytku publicznego.
2. Oferta została złożona na poprawnym druku.
3. Do oferty zostało dołączone oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.
4. Oferta została wypełniona zgodnie z instrukcją która stanowi załącznik do Regulaminu.
5. Oferta posiada wymagane załączniki w tym:
5.1 kopię aktualnego (6 miesięcy wstecz) odpisu z KRS.
5.2 statut organizacji, gdy nie podlega obowiązkowemu wpisowi w KRS.
6. Oferent złożył kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem,
opatrzone datą przez osoby upoważnione.

§7
Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy
do 15 grudnia 2014 r.
2. Podmiot składający ofertę:
a) zamierza realizować zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Opolskiego,
b) wykonuje zadania samodzielnie,
c) umożliwi organowi dotującemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.

§8
Tryb wyboru ofert:
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 45 dni licząc od daty zakończenia składania ofert.
2. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Listy podmiotów, które otrzymają dotacje zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Powiatu Opolskiego.

§9
Termin i miejsce składania ofert:
1. Wypełnione oferty wraz z załącznikami według wzorów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6,
poz. 25) należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Opolu, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29
– Sekretariat w terminie do 03 lutego 2014r. do godz. 15:00. Instrukcja jak należy
prawidłowo wypełnić ofertę oraz sprawozdanie z realizacji zadania publicznego do pobrania
na stronie internetowej www.powiatopolski.pl oraz www.bip.powiatopolski.pl.
W przypadku nadesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do
Starostwa Powiatowego w Opolu.
2. Druki ofert, druk ramowego wzoru umowy oraz druk sprawozdania z wykonania zadania
publicznego (określone w drodze Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. 2011r. Nr 6, poz.25) dostępne są na stronie internetowej: www.powiatopolski.pl
oraz www.bip.powiatopolski.pl.
3. Oferty wraz z kompletem załączników spięte w skoroszyt winny być złożone w kopercie
oznaczonej w następujący sposób: "Konkurs ofert kultura i sztuka 2014", lub "Konkurs ofert
kultura fizyczna i sport 2014", koperta winna być opatrzona adresem oferenta.
4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie, lub niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie podpisanej
przez Zarząd Powiatu Opolskiego, a wybranym oferentem.

6.
Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do wiadomości publicznej
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.
7. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, złożone po terminie lub podpisane
przez osoby nieuprawnione nie będą rozpatrywane
§ 10
W roku 2013 dotacje na realizacje powyższych zadań wyniosły:
1. Kultura i sztuka: 35.000 zł:
Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski "Wycieczka trzydniowa
Sandomierz i okolice dla członków Polskiego Związku Niewidomych
z terenu powiatu opolskiego ."

8.000 zł

Fundacja Pro-Lege w Opolu "Chcę żyć, mieszkać i uczyć się
bezpiecznie"

2.400 zł

2. Kultura fizyczna i sport 23.000 zł:
Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach Turniej Młodzików „Zakończenie
roku szkolnego ze szczypiorniakiem”.

2.000 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sukces" Komprachcice Turniej Dziewcząt "Siatkarska Jesień Komprachcice 2013.”

1.000 zł

Klub Żużlowy „Kolejarz” " Uczestnictwo mieszkańców Powiatu
Opolskiego w imprezach sportowych i sportowo rekreacyjnych o
charakterze Powiatowym, Krajowym i Międzynarodowym".

3.000 zł

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe " XVII Wyścig
Kolarski – Memoriał Joachima Halupczoka".

5.000 zł

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe " Igrzyska LZS"

5.000 zł

