Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację w 2015 roku zadań publicznych
Gminy Miasta Częstochowy
z zakresu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku
oraz kultury i sztuki
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
Gminy Miasta Częstochowy.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwanych dalej podmiotami.

A. Rodzaje zadań
Zadania z zakresu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku
I. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Wysokość dotacji - do 90 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2014 – 3 037 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2015 – 3 260 000 zł *
1. Cele zadania:
a) popularyzacja różnych dyscyplin sportu poprzez realizację całorocznego
systemu szkolenia dzieci i młodzieży,
b) propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania
zdrowia fizycznego i psychicznego.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży realizowane przez podmioty sportowe, biorące udział w całorocznym
(sezonowym)
systemie
współzawodnictwa
sportowego
organizowanym
przez związki sportowe (w tym: zajęcia treningowe, obozy i zgrupowania,
organizacja i udział w zawodach, utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej).
3. Beneficjenci zadania:
a) dzieci i młodzież zrzeszone w podmiotach działających w obszarze kultury
fizycznej z terenu miasta Częstochowy,
b) mieszkańcy Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
a) koszty bezpośrednie:
•
zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
•
zakup nagród rzeczowych,
•
delegacje zbiorowe na zawody i zgrupowania sportowe,
•
transport na zawody i zgrupowania sportowe (w tym ewentualnie zakup
paliwa niezbędnego do realizacji zadania),
•
noclegi podczas wyjazdów na zawody sportowe i podczas zgrupowań
sportowych,
•
wyżywienie podczas wyjazdów na zawody sportowe i podczas zgrupowań
sportowych,
•
ekwiwalenty sędziowskie,
•
wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
•
czynsz dzierżawny związany z użytkowaniem komunalnych obiektów
sportowych,
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płace szkoleniowców - do rozliczenia dotacji będą brane pod uwagę jedynie
dokumenty dot. szkoleniowców, których kserokopie uprawnień zostały
dołączone do oferty (do 30 % wartości udzielonej dotacji ogółem),
•
stypendia sportowe dla zawodników (do 20 % wartości udzielonej dotacji
ogółem),
•
udział w szkoleniach i konferencjach kadry instruktorsko-trenerskiej,
•
ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
•
obsługa medyczna,
•
obsługa techniczna,
•
opłaty licencyjne i startowe,
•
zakup niezbędnych materiałów i usług, między innymi: paliwa (do kosiarek
- dla podmiotów piłki nożnej, do samochodów i motocykli - dla podmiotów
kolarskich i motorowych, do samolotów – dla podmiotów samolotowych),
wody, odżywek, środków chemicznych, środków doraźnej pomocy
medycznej,
•
związane z utrzymaniem i naprawami komunalnych obiektów sportowych
i rekreacyjnych (do 30 % wartości udzielonej dotacji ogółem - nie dotyczy
opłat z tytułu czynszu dzierżawnego).
b) koszty pośrednie (do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem):
• stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby podmiotu, w tym: czynsz,
opłaty za media,
•
opłaty telefoniczne (maksymalnie 500 zł za cały okres realizacji zadania),
•
obsługa księgowa i administracyjna,
•
opłaty pocztowe,
•
usługi poligraficzne,
•
koszty niezbędnych podróży służbowych,
•
zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych (maksymalnie 500 zł
za cały okres realizacji zadania).
•

W 2014 roku z ww. zakresu zlecono realizację 49 spośród 56 złożonych ofert,
na kwotę 3 012 599 zł.
II. Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej
Wysokość dotacji - do 70 % całkowitego kosztu zadania (praca społeczna członków
i wolontariuszy wraz z podaniem sposobu jej wyceny nie może przekroczyć 10%
całkowitego kosztu zadania)
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2014 – 200 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2015 – 200 000 zł *
1. Cele zadania:
a) popularyzacja różnych dyscyplin sportu poprzez organizację imprez
sportowych na terenie miasta Częstochowy,
b) propagowanie
wśród
mieszkańców
miasta
aktywności
ruchowej
dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,
c) promocja Miasta Częstochowy.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: organizacja międzynarodowych
i ogólnopolskich imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju
różnych dyscyplin sportu oraz promocji miasta, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
3. Beneficjenci zadania:
a) zawodnicy zrzeszeni w podmiotach działających
fizycznej z terenu miasta Częstochowy,
b) mieszkańcy Częstochowy.

w

obszarze

kultury
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4. Koszty pokrywane z dotacji:
a) zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
b) zakup nagród rzeczowych,
c) transport (w tym ewentualnie zakup paliwa niezbędnego do realizacji
zadania),
d) noclegi dla uczestników imprez,
e) wyżywienie dla uczestników imprez,
f) ekwiwalenty sędziowskie,
g) obsługa medyczna,
h) obsługa techniczna,
i) usługi poligraficzne związane z organizacją imprezy (druk zaproszeń,
plakatów, afiszy),
j) wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
k) zakup
innych
niezbędnych
materiałów
i
usług
do
realizacji
ww. przedsięwzięć (np. środki doraźnej pomocy medycznej, usługi
sprzątania i wywozu nieczystości).
W 2014 roku z ww. zakresu zlecono realizację 41 spośród 54 złożonych ofert,
na kwotę 189 000 zł.
III. Upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa
osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
Wysokość dotacji - do 70 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2014 – 50 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2015 – 50 000 zł *
1. Cele zadania:
a) podniesienie
sprawności
ruchowej
organizowanie zajęć rekreacyjnych,
b) zapewnienie
bezpieczeństwa
osób
i uprawiających sporty wodne.

mieszkańców
pływających,

miasta

poprzez

kąpiących

się

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
a) organizowanie działalności w zakresie rekreacji ruchowej (w tym: zajęć
rekreacyjno-sportowych pod opieką wykwalifikowanej kadry),
b) organizowanie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego,
c) oznakowanie i patrolowanie miejsc z zakazem kąpieli.
3. Beneficjenci zadania:
a) osoby zrzeszone w podmiotach rekreacyjno-sportowych z terenu miasta,
b) mieszkańcy Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
a) zakup niezbędnego sprzętu sportowego i sprzętu ratownictwa wodnego,
b) zakup nagród rzeczowych,
c) delegacje na zawody,
d) transport (w tym ewentualnie zakup paliwa niezbędnego do realizacji
zadania),
e) wyżywienie,
f) ekwiwalenty sędziowskie,
g) usługi poligraficzne i wydawnicze,
h) wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
i) płace kadry szkoleniowej, prelegentów i wykładowców kursów z zakresu
ratownictwa wodnego (do 30 % wartości udzielonej dotacji ogółem),
j) obsługa medyczna,
k) obsługa techniczna,
l) opłaty wpisowe,
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy
z zakresu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz kultury i sztuki
strona 3 z 13

m) zakup innych niezbędnych materiałów i usług (np. środki doraźnej pomocy
medycznej, usługi sprzątania i wywozu nieczystości).
W 2014 roku z ww. zakresu zlecono realizację 6 spośród 11 złożonych ofert, na kwotę
50 000 zł.
IV. Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa
Wysokość dotacji - do 70 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2014 – 58 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2015 – 58 000 zł *
1. Cele zadania:
a) propagowanie różnych form turystyki kwalifikowanej,
b) wyrabianie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu,
c) wychowanie dzieci i młodzieży poprzez uprawianie turystyki, propagowanie
wiedzy krajoznawczej o mieście, regionie i kraju.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
a) organizacja działalności w zakresie upowszechniania różnych form turystyki
kwalifikowanej i krajoznawstwa, realizowanej zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie,
b) wspieranie zadań szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych zrzeszonych
w oddziałach PTTK, mających na celu upowszechnianie turystyki
i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży.
3. Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież zrzeszona w podmiotach turystycznych
z terenu miasta Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
a) transport uczestników imprez turystycznych,
b) noclegi dla uczestników imprez turystycznych,
c) wyżywienie dla uczestników imprez turystycznych,
d) zakup nagród rzeczowych związanych z tematyką sportowo-rekreacyjnoturystyczną,
e) zakup drobnego sprzętu i ekwipunku niezbędnego do uprawiania turystyki
kwalifikowanej oraz wydawnictw krajoznawczych,
f) usługi przewodnickie,
g) ubezpieczenie uczestników,
h) wynajem obiektów,
i) opłaty za udział w imprezach turystycznych,
j) opłaty za odczyty i prelekcje,
k) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji ww. przedsięwzięć
(w tym usługi poligraficzne i wydawnicze, obsługa techniczna imprez,
nagłośnienie, wywóz nieczystości po imprezie).
W 2014 roku z ww. zakresu zlecono realizację 14 zadań spośród 15 złożonych ofert,
na kwotę 58 000 zł.
V. Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży
Wysokość dotacji - do 80 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2014 - 25 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2015 – 25 000 zł *
1. Cele zadania:
a) realizacja oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście
w okresie ferii zimowych (w terminie 2-15.02.2015 r.) ze szczególnym
uwzględnieniem jej zróżnicowania oraz dopołudniowych godzin rozpoczęcia
zajęć,
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b) zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki
wychowawczej dzieciom i młodzieży w czasie zimowych ferii, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
c) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci
i młodzieży.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
a) półkolonie z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci
uczęszczające na zajęcia w określonym czasie),
b) „otwarte drzwi” (oferta zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży),
c) imprezy
sportowo-rekreacyjne
o
charakterze
ogólnodostępnym
z wykorzystaniem odpowiedniej bazy na terenie miasta Częstochowy,
d) imprezy turystyki kwalifikowanej dla dzieci i młodzieży,
e) jednodniowe wycieczki autokarowe z programem krajoznawczym,
dostosowanym do dzieci i młodzieży.
3. Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu miasta
Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
a) transport,
b) wyżywienie,
c) zakup nagród rzeczowych dla uczestników,
d) zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu wypoczynku, (w tym:
drobnego sprzętu sportowo - rekreacyjnego, materiałów papierniczych itp.),
e) usługi poligraficzne (materiały informacyjne, plakietki itp.),
f) obsługa przewodnicka, techniczna i sędziowska imprez,
g) opłata za zwiedzanie obiektów,
h) opłata za wynajem i wstęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych.
W 2014 roku z ww. zakresu zlecono realizację 21 zadań spośród 22 złożonych ofert,
na kwotę 25 000 zł.
VI. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych, jako element oddziaływań profilaktycznych
Wysokość dotacji - do 90 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2014 – 80 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2015 – 100 000 zł *
1. Cele zadania:
a) minimalizowanie występowania negatywnych zjawisk społecznych wśród
dzieci i młodzieży poprzez wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu
wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia,
b) wzrost poziomu wiedzy dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających
z uzależnień od alkoholu.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
a) organizacja cyklicznych zajęć oraz imprez sportowych i rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin ubogich i zagrożonych
dysfunkcjami społecznymi,
b) organizacja festynów i imprez okolicznościowych o tematyce profilaktyki
alkoholowej.
3. Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież w wieku szkolnym, w szczególności
z rodzin ubogich i zagrożonych dysfunkcjami społecznymi.
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4. Koszty pokrywane z dotacji:
a) zakup nagród i upominków związanych z tematyką sportowo-rekreacyjnoturystyczną,
b) zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
c) ekwiwalenty sędziowskie,
d) zakup niezbędnych materiałów i usług (np. woda, środki doraźnej pomocy
medycznej, środki chemiczne, organizacja poczęstunków, usługi sprzątania
i wywozu nieczystości),
e) wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
f) płace kadry prowadzącej zajęcia sportowo - rekreacyjne (do 30 % wartości
udzielonej dotacji ogółem),
g) transport,
h) obsługa medyczna,
i) obsługa techniczna,
j) usługi poligraficzne (np. druk afiszy i ulotek informujących o zagrożeniach
wynikających z uzależnień od alkoholu).
W 2014 roku z ww. zakresu zlecono realizację 28 zadań spośród 33 złożonych ofert,
na kwotę 80 000 zł.
VII. Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa
Wysokość dotacji - do 70 % całkowitego kosztu zadania (praca społeczna członków
i wolontariuszy wraz z podaniem sposobu wyceny nie może przekroczyć 10%
całkowitego kosztu zadania)
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2014 – 250 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2015 – 350 000 zł *
1. Cel zadania - popularyzacja różnych dyscyplin sportu poprzez udział podmiotów
w zawodach na wysokim poziomie współzawodnictwa.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego zadania:
a) organizacja w Częstochowie oraz udział w zawodach sportowych
na wysokim poziomie współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportu
drużynowego (ekstraklasa/ekstraliga, I i II liga państwowa),
b) organizacja w Częstochowie oraz udział w zawodach sportowych
w dyscyplinach
indywidualnych
na najwyższym
poziomie
międzynarodowego współzawodnictwa sportowego, takich jak: Igrzyska
Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy, Puchar Świata i Europy,
c) przygotowania do udziału w ww. zawodach sportowych poprzez organizację
cyklicznych zajęć treningowych w różnych dyscyplinach sportu drużynowego
i indywidualnego.
3. Beneficjenci zadania - podmioty, które spełniają łącznie poniższe warunki:
a) biorą udział w całorocznym (sezonowym) systemie współzawodnictwa
sportowego na wysokim poziomie krajowym w grach zespołowych, takich
jak rozgrywki ekstraklasy/ekstraligi, I i II ligi państwowej w różnych
dyscyplinach sportu lub w zawodach bądź przygotowaniach do udziału
w zawodach
na najwyższym
poziomie
międzynarodowego
współzawodnictwa
sportowego,
takich
jak:
Igrzyska
Olimpijskie,
Mistrzostwa Świata i Europy, Puchar Świata i Europy w indywidualnych
dyscyplinach sportu,
b) posiadają (zarówno klub, jak i zawodnicy) stosowne licencje,
c) posiadają
kadrę
szkoleniową
o
stosownych
uprawnieniach,
udokumentowanych tytułem uzyskania funkcji trenera lub instruktora.
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4. Koszty pokrywane z dotacji:
a) koszty bezpośrednie:
• zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
• delegacje zbiorowe na zawody i zgrupowania sportowe,
• stypendia sportowe dla zawodników, jeżeli wpłynie to na poprawę
warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego (do 30 %
wartości udzielonej dotacji ogółem),
• transport na zawody i zgrupowania sportowe (w tym ewentualnie zakup
paliwa niezbędnego do realizacji zadania),
• noclegi i wyżywienie podczas wyjazdów na zawody sportowe i podczas
zgrupowań sportowych,
• ekwiwalenty sędziowskie,
• płace szkoleniowców - do rozliczenia dotacji będą brane pod uwagę jedynie
dokumenty dot. szkoleniowców, których kserokopie uprawnień zostały
dołączone do oferty (do 30 % wartości udzielonej dotacji ogółem),
• wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
• ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
• obsługa medyczna,
• obsługa techniczna,
• opłaty licencyjne i startowe;
b) koszty pośrednie (do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem):
• obsługa księgowa i administracyjna,
• opłaty pocztowe,
• usługi poligraficzne,
• koszty niezbędnych podróży służbowych,
• zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych (maksymalnie
500 zł za cały okres realizacji zadania).
W 2014 roku z ww. zakresu zlecono realizację 16 zadań spośród 19 złożonych ofert,
na kwotę 240 000 zł.
VIII. Organizacja zajęć
z niepełnosprawnością

sportowo

-

rekreacyjnych

z

udziałem

osób

Wysokość dotacji - do 90 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2014 – 33 000 zł
Wysokość środków planowanych na zadanie w roku 2015 – 40 000 zł *
1. Cele zadania:
a) popularyzacja różnych dyscyplin sportu poprzez realizację systemu szkolenia
dla osób z niepełnosprawnością,
b) aktywizowanie środowiska osób z niepełnosprawnością do uprawiania sportu.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: prowadzenie i organizacja
cyklicznych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnością
oraz udział w zawodach.
3. Beneficjenci zadania:
a) dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne zrzeszone w podmiotach
działających w obszarze kultury fizycznej z terenu miasta Częstochowy,
b) mieszkańcy Częstochowy.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
a) koszty bezpośrednie:
• zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
• zakup nagród rzeczowych,
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• delegacje zbiorowe na zawody i zgrupowania sportowe,
• transport na zawody i zgrupowania sportowe (w tym ewentualnie zakup
paliwa niezbędnego do realizacji zadania),

• noclegi podczas wyjazdów na zawody sportowe i podczas zgrupowań
sportowych,
• wyżywienie podczas wyjazdów na zawody sportowe i podczas zgrupowań
sportowych,
• ekwiwalenty sędziowskie,
• wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
• płace szkoleniowców - do rozliczenia dotacji będą brane pod uwagę
jedynie dokumenty dot. szkoleniowców, których kserokopie uprawnień
zostały dołączone do oferty (do 30% wartości udzielonej dotacji ogółem),
• udział w spotkaniach i konferencjach kadry instruktorsko – trenerskiej,
• ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
• obsługa medyczna,
• obsługa techniczna,
• opłaty licencyjne i startowe,
• zakup niezbędnych materiałów i usług, między innymi: wody, odżywek,
środków chemicznych, środków doraźnej pomocy medycznej.
b) koszty pośrednie (do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem):
• stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby podmiotu, w tym: czynsz,
opłaty za media,
• opłaty telefoniczne (maksymalnie 500 zł za cały okres realizacji zadania),
• obsługa księgowa i administracyjna,
• opłaty pocztowe,
• usługi poligraficzne,
• koszty niezbędnych podróży służbowych,
• zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych (maksymalnie 500 zł
za cały okres realizacji zadania).
W 2014 roku z ww. zakresu zlecono realizację 4 spośród 5 złożonych ofert, na kwotę
32 000 zł.
IX. Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków
Sportu Szkolnego
Wysokość dotacji - do 100 % całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2014 – 220 000 zł
Wysokość środków planowana na zadanie w roku 2015 – 220 000 zł *
1. Cele zadania:
a) prowadzenie całorocznego systemu rozgrywek międzyszkolnych (szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) na zasadach
współzawodnictwa sportowego w wielu dyscyplinach sportu,
b) rozwijanie wybranych dyscyplin sportu,
c) propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania
zdrowia fizycznego i psychicznego.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
a) organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w następujących dyscyplinach i konkurencjach: piłka
siatkowa, piłka siatkowa plażowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna,
lekka atletyka, tenis stołowy, pływanie, łyżwiarstwo, szachy, dwubój,
kolarstwo, badminton, gry i zabawy,
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b) udział w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim rozgrywanych
w ramach współzawodnictwa szkół oraz innych imprezach rekreacyjnych
i sportowych,
c) organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych
w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, koszykówce dziewcząt i chłopców
oraz piłce ręcznej dziewcząt w ramach Dzielnicowych Ośrodków Sportu
Szkolnego.
3. Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Częstochowie.

podstawowych,

4. Koszty pokrywane z dotacji:
a) zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
b) zakup nagród rzeczowych związanych z tematyką sportowo-rekreacyjnoturystyczną,
c) delegacje zbiorowe na zawody,
d) transport,
e) noclegi,
f) wyżywienie,
g) ekwiwalenty sędziowskie,
h) wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
i) płace szkoleniowców (dotyczy wyłącznie koordynatorów DOSS),
j) obsługa medyczna,
k) obsługa techniczna,
l) usługi poligraficzne,
m) obsługa księgowa i administracyjna,
n) opłaty bankowe,
o) opłaty telefoniczne,
p) opłaty pocztowe,
q) koszty niezbędnych podróży służbowych,
r) zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych.
W 2014 roku z ww. zakresu zlecono realizację 1 zadania spośród 1 złożonej oferty,
na kwotę 220 000 zł.

Zadania z zakresu kultury i sztuki
Działalność w zakresie kultury
oraz upowszechniania kultury

i

sztuki,

dziedzictwa

narodowego

Wysokość dotacji – do 65% całkowitego kosztu zadania
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2014 – 450 500 zł
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2015 – 450 000 zł (*)
1. Cel zadania: wspieranie inicjatyw i twórczych działań podmiotów społeczno kulturalnych oraz działających w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki,
literatury, teatru, filmu, tańca, nauk humanistycznych oraz w zakresie realizacji
przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym także przedsięwzięć
o charakterze interdyscyplinarnym.
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
a) wystawy, plenery malarskie i fotograficzne oraz inne działania plastyczne
i architektoniczne,
b) koncerty, przeglądy, festiwale i inne działania muzyczne,
c) działania w zakresie teatru,
d) działania w zakresie filmu i multimediów,
e) działania w zakresie tańca,
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki,
prezentacja efektów działań prowadzonych w zakresie edukacji kulturalnej,
inicjatywy wydawnicze,
upowszechnianie czytelnictwa,
upowszechnianie dorobku nauk humanistycznych,
ochrona dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem badań
i publikacji dotyczących miasta,
l) wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych wynikających z zadań
statutowych stowarzyszeń, związków i organizacji społeczno - kulturalnych
oraz fundacji,
m) performance artystyczny.

3. Beneficjenci zadania:
a) mieszkańcy miasta Częstochowy,
b) podmioty działające w dziedzinie kultury.
4. Koszty pokrywane z dotacji:
a) usługi poligraficzne, fonograficzne oraz w zakresie produkcji filmowej,
b) transport, koszty przejazdów,
c) honoraria,
d) materiały,
e) nagrody pieniężne i rzeczowe,
f) obsługa techniczna wraz z nagłośnieniem,
g) wynajęcie obiektów,
h) inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji przedsięwzięć określonych
w pkt. 2.
W 2014 roku z ww. zakresu zlecono realizację 76 zadań spośród 118 złożonych ofert,
na kwotę 450 500 zł.

B. Zasady i warunki przyznania dotacji
I. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się
o dotację na realizację zadania powinny spełniać warunki ogólne:
1. Złożyć w terminie, poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę,
zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania
w sposób efektywny, racjonalny, oszczędny i terminowy.
2. Posiadać: doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i odpowiednie zaplecze
lokalowe do realizacji konkretnego przedsięwzięcia.
3. Nie posiadać zadłużenia wobec Gminy Miasta Częstochowy.
4. Nie posiadać zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu
Skarbowego.
II. Termin i sposób składania ofert.
1. Kompletną ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 12.12.2014 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy,
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. 3 lub nadesłać drogą pocztową
na ww. adres z dopiskiem „Konkurs ofert 2015” (za ofertę złożoną w terminie
zostanie uznana taka oferta, która wpłynie do Kancelarii w dn. 12.12.2014 r.).
Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą
konkursową.
2. Dla każdego przedsięwzięcia należy złożyć odrębną ofertę.
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3. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie
to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem
właściwego organu lub zapisem w aktualnym odpisie z Krajowego Rejestru
Sądowego. W przypadku wystawienia upoważnień do podpisywania
dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą
być dołączone do oferty.
4. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy muszą być czytelne.
5. Ofertę mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.
W ofercie należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny
za wykonanie zadania.
6. Przy składaniu oferty wspólnej należy wskazać sposób reprezentowania
każdego z podmiotów oraz określić, jakie działania w ramach realizacji zadania
publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty i jakie rodzaje kosztów
będą opłacane z konta tych podmiotów.
7. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego [możliwy wydruk
komputerowy aktualnego odpisu z KRS zgodnie z art. 4 ust. 4aa Ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (j.t. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1203 z późn. zm)], a w przypadku podmiotów niewpisanych
do tego rejestru, inny dokument stanowiący o podstawie działalności
danego podmiotu,
b) statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego,
c) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą między podmiotami,
określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania
publicznego, sposób reprezentacji podmiotów,
d) w przypadku ofert składanych na realizację zadań pn.: „Szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży”, „Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie
współzawodnictwa” dodatkowo należy dołączyć:
• kserokopie licencji klubu, karty zgłoszenia lub innego dokumentu
uprawniającego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
• kserokopie dokumentów, stwierdzających posiadane uprawnienia trenerskie
lub instruktorskie szkoleniowców,
• kserokopie licencji zawodników (lub listy zawodników posiadających licencję
potwierdzoną przez związek sportowy lub podmiot działający z jego
upoważnienia, wzór dostępny w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu oraz
na stronie: www.czestochowa.pl w zakładce „Turystyka
i sport”
lub www.ngo.czestochowa.pl),
9. Podmiot składający więcej niż jedną ofertę na zadania przypisane jednemu
z wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Częstochowy, może dołączyć
załączniki do jednej oferty, którą należy wskazać w pozostałych.
10.Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób czytelny.
11.Każda strona kopii dokumentów powinna być poświadczona za zgodność
z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania oferty.
III. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert.
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 2 miesięcy od daty zakończenia
składania ofert.
2. Oferty spełniające wymogi formalne, opiniowane będą przez Komisję
Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy.
3. Komisja Konkursowa zaopiniuje oferty, przyznając punktację w skali 1 – 5,
w oparciu o następujące kryteria podstawowe:
a) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
b) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
c) ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
oferent będzie realizować zadanie,
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

d) w przypadku oferty o wsparcie realizacji zadania - planowany udział
finansowych środków własnych lub pochodzących z innych źródeł,
e) planowany wkład rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków,
f) ocena realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz rozliczenie otrzymanych środków.
Podczas opiniowania ofert Komisja Konkursowa będzie mogła przyjąć kryteria
dodatkowe, ustalając dla nich skalę punktową i wymieniając je w protokole
z posiedzenia.
Decyzję w sprawie wyboru ofert oraz wysokości dotacji dla poszczególnych
podmiotów podejmuje Prezydent Miasta Częstochowy w oparciu o stanowisko
Komisji Konkursowej przedstawione przez jej Przewodniczącego w protokole
z posiedzenia.
Od podjętej przez Prezydenta Miasta decyzji o wyborze ofert i podziale
środków finansowych dla poszczególnych oferentów nie przysługuje
odwołanie.
O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

IV. Postanowienia końcowe.
1. Kwota oznaczona symbolem (*) może ulec zmianie z chwilą przyjęcia
przez Radę Miasta Częstochowy uchwały budżetowej na rok 2015.
2. Dotacji nie można wykorzystać na:
a) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta
Częstochowy,
b) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
c) prowadzenie działalności politycznej,
d) prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania.
4. Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2013 r. Dz.U., poz. 907 z późn.
zm.).
5. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu
i kosztorysu realizacji zadania.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji
zadania, umowy pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a podmiotem
składającym ofertę.
7. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane
w sposób czytelny i widoczny umieścić informację o treści: „Zadanie zostało
dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy”, „Publikacja
została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Gminy Miasta
Częstochowy”. Taka informacja powinna być zamieszczona np.: w wydawanych
w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych
i reklamowych, w tym na stornie internetowej realizującego zadanie (jeśli
takowa istnieje), jak i również stosownie do charakteru zadania, poprzez
widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną
do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze środków budżetu
Gminy Miasta Częstochowy.
8. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest
do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego
z wykonanego zgodnie z umową zadania.
9. Szczegóły dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej
www.ngo.czestochowa.pl.
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Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji
udzielają pracownicy Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych
w Wydziale Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, tel.: /34/ 3707-480,
/34/ 3707-475, e-mail: pzs@czestochowa.um.gov.pl, adres: 42-217 Częstochowa,
ul. Focha 19/21.
Obowiązujący
formularz
oferty
opublikowany
jest
w
załączniku
do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r.,
Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej
www.ngo.czestochowa.pl.
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