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ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacj i  projektów w zakresie

kuftury zleconych przez Gminq Jqdrzeiów organizacjom pozarzqdowym i innym

podmiotom prowadzEcym dzialalnoóé po2ytku publicznego w roku 2O14

Na podstawie art. 13 i  15 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoéci pozytku

publicznego i o wolontariacie (D2.U.2010.234'1536 z pó2n. zm'), zarzqdzam co nastqpu¡e:
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1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacj i  projektów w zakresie kultury'

2. Szczególowe warunki konkursu okreéla Zalqcznik nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia'

3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi Zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia

Min is t ra pracy i  po l i tyk i  Spolecznej  z  dn ia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru ofer ty

i ramowego wzoru umowy dotyczqcy realizacj i  zadania publicznego oraz wzoru

sp rawozdan ia  z  wykonan ia  tego  zadan ia  (Dz 'U .2011 '6 '25 ) '
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Wykonanie ZarzqdzenLa powierza siq Inspektorowi Markowi Chudzikowi, zajmujqcemu

Samodzie lne Stanowisko ds.  Promocj i ,  Kul tury  i  Spor tu '

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem

'r,---?rrrrq

5 3



zalEcznik nr 1

do zarzqdzen¡a nr. 53. l.t 0!ll

Burmistrza Miasta Jqdrzejowa z dnia .0€.,'Q' "'q'Ol'Lr:

Ogloszenie
w sprawie otwartego konkursu ofert

Dziatajqc na podstawie art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoéci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz' U'2010'234'1536 z póin' zm')

Burmistrz Miasta Jqdrzejowa oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacj i  w roku
2014 projektów w zakresie kultury zleconych przez Gminq Jqdrzejów organizacjom
pozarzqdowym i innym podmiotom prowadzqcym dzialalnoéé pozytku publicznego

Rodzaj wspieranych zadañ :

W konkursie mogq braó udzial projekty o charakterze kulturalnym, obejmujqce
organizacjq koncertów, festiwali ,  przeglqdów, warsztatów artystycznych, zajqé o

chárakterlé kulturalnym, plenerów i innych wydarzeri artystycznych, adresowanych
przede wszystk im do mieszkañców Miasta i  Gminy Jqdrzejów.

Kwota dotacj i  przewidziana na wsparcie realizacj i  zadan¡a - 1O OOO zl.
Kwota dotacj i  przekazana na realizacjq podobnego zadania w roku 2OI3 - O zt.

Zasady przyznawania dotacj i  :

1. Do konkursu mogA przystqpió organizacje pozarzqdowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust2 i  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoéci pozytku
publ icznego i  o  wolontar iac ie (Dz.  U.201O.234.1536 z pó2n'  zm') ,  jeze l i  ich
cele statutowe obejmujq prowadzenie dzialalnoéci w zakresie kultury'

2. Oferta powinna byé zgodna z wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 1 do
rozporzqdzenia Ministra Pracy i pol i tyki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010
roku w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczqcy realizacj i
zadania publ icznego oraz wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania
(D2.U.2011.6,25) .  Wzór  ofer ty  dostqpny jest  na s t ron ie BIP
www.jedrzejow.eobip.pl ,  na stronie internetowej www.jedrzejow'eu oraz w
siedzib ie  Urzqdu Mie jsk iego w Jqdrzejowie.

3. Oferty na poszczególne zadania powinny byé wypetnione czytelnie,
wyczerpujqco w kazdej rubryce i podpisane pzez osoby upowaznione do
reprezentowa nia organ izacj i .

4. Do oferty nalezy dotqczYé:
1) kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru

lub ewidencji ,  o których mowa w RozporzEdzeniu;
2) aktualny Statut organizacji  potwierdzony pzez za zgodnoéé z oryginalem;
3)  odpis  lub wyciqg z  ewidencj i  lub inny dokument  potwierdzajqcy s tatus

prawny oferenta i  umocowanie osób go reprezentujqcych;
4)  sprawozdanie merytoryczne i  f inansowe (b i lans,  rachunek wyników lub

rachunek zysków i strat) potwierdzajEce sytuacjq majqtkowE za ostatni rok
budzetowY;

5)  oéwiadczenie o n ie prowadzeniu odplatnej  dz ia la lnoéci  pozytku publ icznego
i dzialalnoéci gospodarczej - zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy

5.Dopuszczalne jest zlo2enie oferty wspólnej dwóch lub wiqkszej l iczby organizacji
pozarzqdowych ázialajEcych wspólnie. Oferta wspólna powinna dokladnie okreélaé
podzial obowiqzków pom iqdzy poszczeg ól nym i orga n izacja m i.



6. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacj i  podmiotów skladajqcych
ofertq wspólnq niz wynika jqcy z KRS lub innego wtaéciwego rejestru nalezy
dolqczyó dokument  potwierdzajqcy upowaznienie do dz ia lan ia w imieniu
oferentów.
7. Organizacje pozarzqdowe skladajqce ofertq wspólnq ponoszE odpowiedzialnoéé
sol idarnq za zobowiqzania.

Termin i  warunki  rea l izac j i  zadania:

1.  Zadan ia  zamieszczone w
budzetowym 2074.

ogloszeniu jest przewidziane do real izacj i  w roku

2. Oferta musi przewidywaó wklad
tzw. ,,udzial wlasnY", wynoszEcy

wlasny  f inansowy organ izac j i  w  rea l i zac jq  zadan ia
nie mniej  niz 10 o/o calkowitego kosztu real izacj i

zadan ia .
3. Wysokoéó dofinansowania zadania ze strony miasta nie mo2e przekroczyé 90 o/o

kosztów caloéci zadania. Udzialu wlasnego nie moZna f inansowaó ze érodków
przekazanych przez Miasto Jqdrzejów w ramach innych konkursów.

4.  Warunkiem real izac j i  zadania przedstawionego przez oferenta jest  zapewnienie

,,najwy2szej starannoéci" co oznacza w szczególnoéci; wykorzystanie przyznanych
t<wót zgodnie z przeznaczeniem szczególowo okreélonym w umowie, prawidlowe,
rzetelne i terminowe sporzqdzanie sprawozdan f inansowych i merytorYcznYcn oraz

oszczqdne i celowe wydatkowanie przyznanych érodków finansowych'
5, Zlo2enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacj i  w

oczekiwanej wysokoéci, dopuszcza siq mozliwoéé weryfikacj i  kosztorysu zadania w
przypadku przyznania dotacj i  w innej wysokoéci ni2 wnioskowana.

6. Dotacja na zadanie zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24
kwietn ia 2003 o dz ia la lnoéci  pozytku publ icznego i  wolontar iac ie na podstawie
pisemnej umowy zawartej z oferentem na okres nie dlu2szy niz do koñca 2014
roku okreélajqcej szczególowe warunki f inansowania realizacj i ,  rozl iczenia oraz
kontro l i  zadania.

Termin sk ladania ofer t :

1. Oferty na realizacjq zadania nalezy sktadaé w Sekretariacie Urzqdu Miejskiego w
Jqdrzejowie u l .  11 L is topada 33a w n ieprzekraczalnym termin ie do dnia 28 marca
Zó14 i .  do godz.  15:30 z  dopisk iem na koperc ie, ,  Konkurs Ofer t  2014 -  ku l tura"

2. Oferta nadeslana pocztE powinna wplynqó do sekretariatu Urzqdu Miejskiego do
'  dn ia  28  marca  2A t4  r .  do  godz .  15 :30 .

Tryb kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert.

1 Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Konkursowa powolana przez

Burmistrza Miasta Jqdrzejowa. Ostatecznq decyzjq o wyborze oferty i  udzieleniu
dotacj i  podejmie Burmistrz Miasta Jqdrzejowa. Decyzja Burmistrza jest ostateczna
i nie przysluguje od niej odwolanie'

2. W celu wlaéciwej realizacj i  okreélonego zadania oglaszajqcy zastrzega sobie prawo

wyboru wiqcej niz jednego oferenta na poszczególne zadania oraz rozstrzygniqcia
konkursu przy zlo2eniu jednej oferty na okreélone zadanie'

3. Oferty zlo2one niekompietne mogE zostaé odrzucone , bEd2 decyzjq wiqkszoéci
skladu komisj i  oferenci mogE zostaé wezwani do niezwlocznego uzupelnienia
braków,

4. Oferty niezgodne z wzorem zlo2one po terminie zostanq odrzucone'
5. Przy wyborze ofert brane bedq pod uwagQ nastqpujEce kryteria:

1) Zgodnoéé projektu z zadaniami statutowymi organizacji ;
2) Wartoéé merytorycznq projektu, nowatorstwo metod dzialania, udzial

wolontariuszy w obsludze zadania, planowany wklad rzeczowY
wnioskodawcy;



3) Mozliwoéci organizacyjne w szczególnoéci posiadane pzez oferenta zasoby

materialne, kádrowe i rzeczowe oiaz kwalif ikacje osób przy udziale których

zadanie bqdzie rea l izowane;
4) Wiarygodnoéó oferenta oceniona na podstawie rzetelnoéci, terminowoéci i

,porob,  wykonania i  roz l iczenia z leconych zadañ publ icznych w la tach

PoPrzednich;
5) Ocena przedstawionych kalkulacj i  kosztów realizacj i  zadania, wysokoéci

wkladu wlasnego oferenta, oraz procentowego udzialów kosztów
osobowYch;

6) Liczba beneficjentów koñcowych uczestniczqcych w realizowaniu zadania.

Termin dokonania wYboru ofert

1. Otwarcie ofert zlo2onych do konkursu zostanie przeprowadzone w dniu 1

kwietn ia 2014 roku o godz.  12:00 w s iedz ib ie  urzqdu Mie jsk iego w

Jqdrzejowie u l .  11 L is toPada 33b.
2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jqdrzejowa po zapoznaniu siq z

protokolem Komisj i  Konkursowej'
3. Wyniki konkursu zostanq ogloszone poprzez wywieszenia na tablicy

ogloszeri oraz na stronach i nternetowych jed rzejow' eu, jed rzejow' eobi p' pl

po zakonczeniu postqpowania konkursowego'

Jqdrze jów,  dn ia  5  marca  2014 roku


