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ZARZĄD POWIATU
we wschowie

pl. kosvnierów lc
ó7-400 wscHoWA
tel/fax 0ó5/540-48-00

UCHWAŁA Nr 18012017
ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIE GO

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach
2017-2018 z zakłesu aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie
Wschowskim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7.

Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez
powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca l998 r. o samorządzie powiato!\ym (tj.
Dz.U.z20l7r., poz. 1868 zezm.), art.4 ust, I pkt2, art.5 ust. 4pktI, art. 11ust. 1pkt 2,ust.2i
ust. 3, art. 13 ust. 1-3 ustawy zdńa 24 kwietnia2}}3 r, o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. I8I7 ze zm.) w zlviagkl z Podrozdziałem 4.6 pkt 6, 7 i 8

ppkt c Wltycznych w zakresie realizacji przedsięwzięó w obszaruę włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z v,rykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata20l4-2020 Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 24 pńdziemika 20 l 6r .

Zarząd Powiatu w składzie:

1,, Przewodniczący - Marek Boryczka
2, Wicestarosta - Wojciech Kuryłło
3. Cztonek Zarządu - Włodzimierz Drzewiecki
4. Członek Zarządu - Zdzisław Siemczyk

uchwala, co następuie:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zńartia publicznego w latach 2017-2018 z
zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu pn. ,,Aktyrłma integracja w Powiecie
Wschowskim" współfinansowanęgo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznęgo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna,
działanie 7.ż.Prograrly aktywnej integracji realizowane przęz powiatowe centra pomocy rodzinie.

§ 2. Treśó ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznlk nr 1 do niniejszej uchwały.

t
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§3. Zarząd Powiatu'Wschowskiego powoła Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert organizacji
pozarządorych składanych w ramach w/w otwartego konkursu ofert.

§ 4. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszaó swoich przedstawicieli na kandydatów do Komisji
Konkursowej według zasad określonych w ogłoszeniu stanowiącym zńącznik rlr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 5. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone w Biule§nie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego we Wschowie, na jego stronie internetowej oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń, a
takżę na stronię intemetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierua się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we
Wschowie.

§ 7. Uchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia.

ST
Itti
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Załqcznik nr 1

do uchwoły nr 180/2077
Za rz qd u Pow i atu W sch ow skieg o

z dnia 25 poździernika 2017r.

OTWARTY KONKURS OFERT

nL realizację zadania publicznego przez organizacj e pozarządowe i podmioĘ,
o których mowa w pkt 2 ogłoszenia

Rodzaj zadaniaz akĘwizacj a zawodowa uczestników proj ektu
realizowanego przez, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

pn. llAktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

Zarząd, Powiatu Wschowskiego ogłasza otwarĘ konkurs ofert na realwacjęzadania
publicznego w latach 2017 - 2018 w zakresie:

1. Rodzaj zadaniaz

1. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu realizowanęgo przęz Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. "Akt).wna integracja w Powiecie Wschowskim" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7.
Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowanę przęz
powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Etrropejskiego
Funduszu Społecznego.

2. Planowana wysokośó środków publicznych przeznaczonych na realizację zadaria w
latach 2017-2018 wynosi 210.840,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy osiemset
cńetdzięści złotych 00i 100).

3. CeI realizacji konkursu:
Celem konkursu jest wzrost zdolności zatrudnięnia osób zagtożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym. W ramach realizacji konkursu wsparciem zostaną objęte
osoby korzystające z pomocy PCPR, w wieku aktyrnmości zawodowej, zaróv,lno kobiety
jak i mężczyżni, Beneficjentów do objęcia wsparciem zrekrutuje i skieruje do projektu
PCPR we Wschowie w liczbie 40 osób. Dla tych osób zostaną zastosowane instrumenty
aktywnej integracji mającej na celu włączenie ich na rynek pracy poprzez poprawę
zdolności lub możliwości zatrudnienia oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych
przęz osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych. W ramach
konkursu należy zaplanować dzińaria mające na celu wzrost poziomu kompetencji i
umiejętności zawodowych osób wykluczonych społecznie, wsparcie w zakresie
podnoszenia, uzupełniania kwalifrkacji zawodowych, nabywanie umiejętności
praktycznych, co w konsekwencji ma prowadzić do zatrudnienia lub zmotywowania
osób do poszukiwania pracy.
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2. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe orM podmioty,
wymienione w art.3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia2})3 t. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t1. Dz. U. z 2016r., poz. 1817), zwanej dalej ustawą,
prowadzące działalność pożytku publicznego, niędziałające w celu osiągnięcia zysku
orazktórych działalnośó statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

2. WaruŃiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty,
zgodnego ze wzoręm określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczącychrcalizacji zadan publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania
Ęch zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300), stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszeńa
oraz złożeńe go w terminie i w sposób określony w niniejszyn ogłoszeniu.

3. Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadarti uczciwej konkurencji,
gwaranĘąc wykonanie zadańaw sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

4. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w
niej informacji. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest
równoznac zne z ptzlznaniem dotacj i.

5. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone
w niniejszym ogłoszeniu, w zależmości od ilości uzyskanych punlćów, zakresu
charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosźów jego realizacji.

6. Dofinansowanie nastąpi w trybie zlecenia rcalizacji zadania publicznego w formie
powierzenia wykonywania zadańa publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie j e go r ealtzacji.

7. W przypadku zlecania realizacji zadańa publicznego organizacjom pozarządowym lub
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, które ńozyły ofertę wspólną, w
umowie o powierzęńę ręalizacji zadartia publicznego wskazane zostaną prawa i
obowiązki kazdego z ofęrentów, w Ęm zahes ich świadczeń składających się na
realizowane zadanie.

8. Decyila o przyznańu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów
kodeksu postępowania administracyjnego.

9. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu
odwołanie.

I}.Kńdy z oferentów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników
żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

11.Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o
odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadan zostaną zamieszczone w
formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie
Powiatowym we Wschowie, na stronie internetowej Powiatu Wschowskiego oraz na
stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

12. Warunkiemprzekazania dotacji jest zawarcie umowy narealizację zadaniapublicznego
w formie pisemnej pod rygoremnieważności - wzór umowy stanowi Zńącznikrlr 2 do
ogłoszenia.
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a) Upoważnieni przedstawiciele oferentazobowiązani są do osobistego zgłoszęnta
się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w celu
podpisania umowy, w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę.

b) Niedotr zymanie pov,,y ższego terminu j e st równoz naczne z r ezy gnacją z
przyznanęj dotacji.

13. Oferent przyjmując zlecenie realizacjizadaniazobowiązuje się do wykonania zadaniaw
zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w ppkt 12, złożon€1
ofercie, otaz zgodnie zę szczegółowym opisem zadaria,

14. Oferent, któremu udzielono dotacji narealizację zńania publicznego jest zobowiagany
do prowadzęnia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na
realizację umowy oraz wydatków dokonywanych ztych środków.

I5.Z v,lykonania zadania objętego umową, Oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze
wzorem określonym w rozpotządzęniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia I7 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadń publicznych oraz wzorów sprawozdń z wykonania tych
zńafi (Dz. U. z20l6r.,poz. 1300),(ZŃączniknr 3 do ogłoszenia).

16. Do ofeńy należy załączyć;
a) Harmono g rall,t r ealizacji zadańa publicznego
b) Kalkulację przewidy.wanych kosźów
c) Kopię rrmowy lub statutu spółki potwierdzonązazgodnośc z oryginałem - w

przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3
ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia24 kwietnia}}l3 r. o działalności pożltku
publicznego i o wolontariacie

d) aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
e) statut podmiotr.r/podmiotów oferenta/oferentów,

0 wpis do rejestru podmiotów ptowadzących agencje zatrudnienia, prowadzonym
przez marszałków województw, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 t. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryrku pracy (tj.Dz.U. z20I7r.,
poz.1065 zpóźn. zm,),

g) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatnie 12 miesięcy przed datą
ogłoszenia konkursu,

h) wprzypadku otganizacjidziałającej krócej niż 1 rok, za spełnienie wymogu
lważanejest dołączenie sprawozdaria za okres od rejestracji do daty ogłoszenia
konkursu.

Termin i warunki realżacji zadańz

Termin realizacjizadaria: grudzień 20\7r. - do 30.11.2018r.
Opis zadania: aktywizacja zawodowa - patrz szczegołowy
ogłoszenia)
Zadaniebędzie realizowane w oparciu o:

zadania (pkt 14

a) v,lytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzińem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020,

Projekt pn ,,Ak4nuna integracjaw Powiecie Wschou-skim" v,spótJinansowan!- przez Unię Europejskq
w ramach Regionalnego Programtt Operacyjnego Lubuskie 2020

3.

J.

1.

2. opis
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wytyczte w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwa\czania ubóstwa z vłykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020,
wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oTaz

Funduszu Spójności na lata 20I 4 -2020,
ustawę z dnia 20 kwietnia2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tj. Dz.U. z20l7r.,poz.1065 zpoźn. zm.)

e) ustawę z dnia 7 września I99I r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016r., poz,

1943 zpóźn.zm.),
ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj Dz. U. z
2016r., poz. 1842 z poźn. zm.),
ustawę z dnia22 grudnia2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.
IJ . z ż0 I 7 t,, poz. 9 8 6) wraz z aktarri wykonawc zymi,
rozporządzenie Ministra EdŃacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w
sprawie ksźałcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 20l4r.,
poz.622 zpoźn. zn.),
rozporządzenie MinistraPracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w
sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu
j ej stosowan ia (Dz. U . z 201 4r., poz. l 1 4 5 z późn. zm.).

j) przewodnik po wskaźnikach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020.

4. Termin skladania ofert:

a) Ofertę należy zŁożyć w formie papierowej listownie lub osobiście w zabezpieczonej

kopercie opatrzonej napisem,,Aktywizacja zawodowa - Aktywna integracja w Powiecie
Wschowskim", w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy uI. Pl. Kosynierów lc,
67-400 Wschowa, w pokoju nr 310 do dnia: 17.1,1.2017 roku, do godz. 14.00

(zadzieńwpĘwu lznaje się dzień zarejestrowania w siedzibie Zamawiającego).
b) Oferta musi byó sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplnzu i podpisana

przez osobę reprezentuj ącą Oferenta(ów).
c) Osoba do kontaktu: Pan Przemysław Maksymów, Tęl:664 92I 399,

5. Tryb i kryteria stosowane prry wyborze oferĘ oraz termin dokonania wyboru ofert:

l. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 7 dni od daty określającej końcowy
termin składania ofert.

2. oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów
formalnych:

a) niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,
b) złożęnia oferty po terminie,
c) ńożęnia ofeĘ bez wymaganych załączników,
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d) złożęnia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszeniem konkursu, tj.

np. faksem, drogą elektroniczną),
e) złożenia ofeny na niewłaściwym formularzu, innym niZ określony w

ogłoszeniu,

0 złożeniaoferty ptzezpodmiot nieuprawniony,
g) złożenia oferty przez orgartizacją która według statutu nie prowadzi działalności

w dziędzinie objętej konkursem,
h) złożenia oferty zawier ającej brak j edn oznacznię zdefiniowane go zakre su

zadania,
i) zŁożenia oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z

zapisarri statutu i aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub z
innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie
osób go reprezentuj ących.

Komisja Konkursowa możę żądaó od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących
treści złożony ch ofert.
Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym.
Komisja wydaje opinie o ofertach w obecności co najmniej połowy członków.
Komisja po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, sporządza listę ofert
spełniających wymogi formalne iwykaz ofert niespełniających wyrnogów formalnych.
Komisja po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich
oceny pod względem merytorycznym - kryteria oceny merytorycznej - Załqcznik nr 4
do ogłoszenia. Do oceny merytorycznej dopuszcza się v,ryłącznie oferty spełniające
wymogi formalne.
Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny ofert, ptzedkłada nięzwłocznte Zarządowi
Powiatu w formie protokołu podpisanego przez wszystkich członków Komisji
biorących udział w posiedzeniu, informację o wynikach prac Komisji.
Ostatecznego wyboru ofertv,raz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Zarząd
Powiatu Wschowskiego w terminie do 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania
ofert.
Ogłoszenie wyników otwartego koŃursu ofert z podaniem naT\Ąry oferenta, nazry
zadania publicznego i wysokości przyznanych środków publicznych przekazuje się
niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zgodny z art. 13 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dotacje udzielone z bldżetu powiatu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dlazaległości podatkolvych.
Otwarty konkurs ofert moze zostaó unieważniony w przypadku, gdy:

a) nie zostanie złożona żadnaoferta,
b) zadnaze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartychw niniejszym

ogłoszeniu,
c) żadnaze złożonych ofert nie uzyskała minimum punktów wymaganych w

ocenie merytorycznej wskazanychw załqczniku nr 4 do ogłoszenia.
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6. Zrea|lzowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwańego
konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju inłiązane z
nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanYch

organizacj om pozarządowym i podmiotom, o których mowa w ań. 3 ust. 3 ustawY z dnia

24 kwietnia2}L3 r. o działalności poĘtku publicznego i o wolontariacie.

2016r. - brak realizowanychzadan

20I7r. - brak realizowanychzadń

7. Wysokoś ć środków publicznych przeznaczonych na realizacj ę zadania.

powiat Wschowski ptzeznaczy łącznie w roku 2017 i 2018 następujące środki narealizailę
Ww zadania publicznego: 210.840,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy osiemset

czterdzieści złoty ch 00/ 1 00).

1) Wysokośó dotacji w 2017 roku wyniesie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy ńotych
00/100) i zostanie wypłacona do 30 dni od daty zawarcia umowy.

2) \ilysokość dotacji w 2018 roku wyniesie 110.840,00 zł i zostanie wypłacona w
dwóch transzach:

a, I transza w wysokości 60.840,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset

czterdzieśct złotych00/100) zostanie wypłacona do dnia 31 marca 2018r.

b. II transza w wysokości 50000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

zostanie wypłacona do dnia 30 czerwca 2018r.

8. Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy:

1. podczas realizacji zadaria Zleceniobiorca powinien umieścić na materiałach

promocyjnych informację, ża zadańe jest realizowane na zlecenie Powiatu

Wschowskiego.
2, Zlęceniobtorca zobowiązany jest umieścić na wszystkich dokumentach i materiałach

promocyjnych:

a) znak Unii Europejskiej,

b) znak Funduszy Europejskich

c) oficjalne logo promocyjne województwa lubuskiego,,Lubuskie warte zachodl"
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3. Zleceniobiorca zobowiąrarry jest do informowania, że projekt realizowany jest przy
udziale dofinansowania z Unli Europejskiej zę środków Errropejskiego Funduszu
Społecznego.

Zleceniobiorca zobowiązarly jest do eksponowania przez cały okres realizacji projektu

plakatów informacyjnych dostarczonych ptzęz Zleceniodawc ę bezpłatnie.
Zleceniobiorca jest zobowiązarry do zarnęszczenia na swojej stronie internetowej (o ile
posiada taką stronę) informacji o projekcie w sposób zgodny z w;rmaganiami

zatnieszczonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności ż014-2020 w zakresie informacji i promocji.
Dzińańa wymienione w ppkt od 1 do 5 powinny zostaó przez Zleceniobiorcę
udokumentowane, amaterińy informacyjne: zdjęcia, zrzuty ekranu, wycinki z prasy itp.

powinny zostaó dołączone do sprawozdania zrealizacji zadaria.

9. Ochrona danych osobowych

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy ze Zleceniodawcą
dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na tzęcz
administratora danych osobowych,w zńązklzrealizacją niniejszego projektu.

1 0. Kwalifikowalność wydatków

Wydatki ponoszone w ramach realizacjizadaniabędąuznane za kwalifikowane, o ile:

a) są niezbędne dlaręalizacji zadania i zostały poniesione w zwtązku z jego realizacją;
b) zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny z zachowartiem zasad

uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

c) zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie na realizację zńania i
prawidłowo udokumentowane ;

d) zostńy przewidziane w zatwierdzonymbudZęcie zadańa;
e) zostŃy dokonane zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społeczneg o or az Funduszu Spój no ści na Iata 20 l 4 -2020 .

2. W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN nelto włącznie, tj.
bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz w przypadku zamówień publicznych
istnieje obowipek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej
poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zleceniodawcy
lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań

ofertowych lub wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej ttzęch potencjalnych

wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej ttzech potencjalnych wykonawców
danego zamówienia w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
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3. W przypadku zamówień o wartości powyżej 50 tys. PLN netto włączntetj.bez podatku

od towarów i usług (VAT), udzielenie zamówienia w ramach projektu przęz

Beneficjenta następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w rozdziale 6.5.2

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego orM
Funduszu Spójności na Iata 20I 4-2020.

Do wydatków niekwalifikowanvch, które nie mogą byó pokrYe z dotacji zalicza się

a) podatek od towarów i usfug, jeżeli możę on zostać odliczony w świetle przepisów

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

b) odsetki z tytt:łll niezapłaconych w terminie zobowiązań
c) koszty kar, grzywien i procesów sądowych;

Koszty niekwalifikowane Twlązane zrealizacjązadantaponosi Zleceniobiorca.

Okres kwalifikowalności wydatków:

1. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszĘ poniesione narealizację zadaniapo
podpisaniu umowy na jego realizację, zgodnie z terminem realizacjt zadaria.
Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura - sporządzona zgodnie z ustawa

o podatku od towarów i usfug z dńa 11 marca 2004r. oraz rozporządzeniem Ministra
Finansów wydanym na podstawie art. 106o-106q w/w ustawy lub inny dokument

księgowy o równowńnej wartości dowodowej wraz z odpowiednim dokumentem

potwierdzaj ąc),Tn dokonanie płatności.

W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy potwierdzeniem

będzie porozumienie pomiędzy wolontariuszem a beneficjentem, określające zakres,

sposób i czas wykonania świadczeń wolontariuszy oraz protokół potwierdzający

wykonanie zadń w projekcie, zawierający co najmniej następujące informacje: imię i
nazwisko wolontariusza, datę i miejsce świadczenia pracy, wymiar godzinowy,

szacunkową wartośó realizowanych zadń, zakres realizowanych zadń orv
uzasadnienie ich związku z projektem, jak równiez uzasadnienia obliczenia wartości
oraz podpis wolontariusza i beneficjenta.

Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania są uznane za kwalifikowane o ile:

a) zostŃy poniesione w terminie realizacji zadaria określonym w zawartej umowie,
b) są niezbędne dla realizacji zadalia, a więc mają bezpośredni związek

z cęIami zadania,

c) są efektyrłme i konkurencyjne tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek

ryŃowych oraz spełniają wymogi efektyrłmego zarządzania finansami, w
szczegóIności osiągania wysokiej jakości za określoną cenę,

d) zostały faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane, fakturami lub

rachunkami,
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e) zostały przeńdziarle w zatwierdzonym budzecie projektu na rok, którego dotyczy
rozliczenie,

f) są zgodne ze szczegółowymi zasadami opisanymi w konkursie,
g) są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego, w szczęgolności z ustawą z

dnia 29 sĘ cznia 200 4 Prawo zamówień publicznych,
5. Wszystkie faktury/rachunki wystawione i opłacane niezgodnie z warunkami zawartymi

w ppkt I i2 niębędąuznane w rozliczeniu.

12. Regułaproporcjonalności:

1. W przypadku nieosiągnięcia celu projektu, wyrźvonego wskaźnikami produktu lub
rezultatll bezpośredniego w zatvłierdzon5rm wniosku o dofinansowanie, Zlecęniodavłca
może uznać wszystkie lub odpowiednią częśc wydatków w ramach projektu za
niekwalifikowalne. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od

stopnia niezr ealizowania celu proj ektu.

2. W przypadku nieosiągnięcia wskźnikow określonych w niniejszym konkursie
przewiduj e się następuj ącą minimalną warto ść ko sźów niekwalifi kowanych:
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Nazwa wskaźnika

Liczba osób zagro żony ch ubóstwem lub
wykluczeniem społec znym pracuj ących po
opuszczeniu pro gramu l (łącznie z pr acuj ącymt
na własny rachunek):*

- w tym liczba osób z niepełnosprawnością
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie
zpracującymi na własny rachunek)

Liczba osób zagro żony ch ubóstwem lub
wykluczeniem społec znym, które uzyskały
kwalifikacj e po opuszczeniu programu,

- w tym Iiczbakobiet

Jednostka

miary
Wartośó wartość kosztów

niekwalifkowanych

osoba 10 5,5oń zakażdą osobę

osoba 4 5,5%o zakażdą osobę

osoba 25 Ioń zakńdą osobę

osoba 15 IYo zakużdą osobę
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Liczba osób zagIożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, poszukujących
pracy po opuszczeniu programu:

- w tym ltczba kobiet

oSoba 20 I%o zakażdą osobę

oSoba I2 I%o zakażdą osobę

Legenda:

I%:5.27I,00 zł

* zgodnie z obowtązującymi S'ltl,cznl,mi vr zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze

włączenia społecznego i zwalczanla ubóstua z \\}korz,n-staniem środków Europejskiego Funduszu

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozrłoju Regionalnego na lata 2014-20ż0 oraz aktualnym

na dzień składania ofefty Przerł,odnikiem po l,nskaźnikach w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Uznanie wydatków za niekwalifikorłane po,,łoduje konieczność zwrotu całości lub części

dotacji wraz z odsetkami. naliczonl,mi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania

środków na rachunek zleceniodar.vcl . na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych.

Uwaga!

W ofercie zadania publicznego. Oferent zakłada obowiązkowo wskaźniki wymienione w
tabeli wpkt 12ppkt2

1.

Rozliczenie zadania

Rozliczając poniesione wydatki, Zleceniobiorca nie może przehoczyć łącznej kwoty
wydatkó w wynikaj ący ch z zatw rcrdzone go umo wą budżetu zadania.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do sporządzeniai złożenia sprawozdania z wykonania
zadania w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania stanowi załqcznik nr 3
do ogłoszenia.
Złożone sprawozdanie musi byc zgodne z wzorem określonym w ,,Rozporządzeniu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych
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wzorów umów dotyczących realizacji zadń publicznych oraz wzorów sprawozdan z

wykonania ty ch zadń z dnia 1 7 sierpnia 20I 6 r. (Dz.U. z 20I 6 r. poz. 1 3 00).

4. Sprawozdania z wykonańazadartia są weryfikowane przez zespół projektowy.

5. W przypadku uchybień Zleceniobiorca jest zobowtaparty do zŁożenia korekty

sprawozdania i/lub dodatkowych wyj aśnień w wyzn aczonp terminie.

6. W przypadku braku uchybień lub po ich usunięciu w sprawozdaniu, Zlęceniobiorca

z o staj e p owi adomiony o pr zy j ę ciu, zaakc eptowan hs, i r o zliczeniu zadaria.

14. Szczegółowy opis zadania "Aktywżacja zawodowa"

I. Zadante będzie realizowane w 5 podzadaniach zgodnie z opisem w ppkt 7 i harmonogramem
r ealizacjt zadania - z ał q c znik l do o gło s zenia.

2. Zadanię realizowane będzie dla grup mieszanych tj. dla osób zdrowych ftzycznie wraz z
osobami z niepełnosprawnością w celu integracji i burzenia utrwalonych stereotypów; zadantę
zaĘńa wyrównywanie szans płci poptzez równy dostęp do usług z zahesll aktywizacji
zawodowej.

3. ZahJada się, że wszyscy uczestnicy skierowani na aktywizację zawodową wezmą ldział w
kursach/szkoleniach, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie na dynamicznie
zmieniającym się rynku pracy, a co najmniej 25 uczestników, w tym 15 Kobiet nabędzie nowe
kompetencje i kwalifrkacje zawodowe, potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem.

4. Nabycie kwalifikacji i kompetencji odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa:

1) Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z ttdzińem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy nalata20l4-2020,

2) Wytycznymi w zakresie rcalizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalrczartia ubóstwa zwykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europej skie go Funduszu Rozwoj u Re gionalne go na lata 20 I 4 -2020,

3) Wspólną Listą Wskźników Kluczowych 2014-20ż0,
4) Wy.tycznymi w zakłesie monitorowania postępu rzeczowęgo realizacji programów

operacyj nych na lata 20 | 4 -ż020,
5) Wytycznymi w zakęsie informacji i promocji programów operacyjnych polityki

spój ności na lata 20I 4-2020,
6) ustawą z dnia 20 kwietnia2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(tj. Dz.U. z20I7r.,poz.1065 zpóźn. zm.),
7) ustawą zdnia7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.Dz,U. z2016r.,poz.1943 z

późn. zm.) oruz aktami wykonawczymi.
8) przewodnik po wskźnikach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie

2020
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5. Kwalifikacje i kompetencje potwierdzone będą odpowiednim dokumentem (mechanizmy
weryfikującę, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy,
zgodnie z definicją wskaźnika osób, które osiągnęły kwalifikacje po opuszczeniu programu),
formalny wynik oceny i walidacji (egzamin) ptzeptowadzony będzie przez uprawnioną do tego
instytucję.

6. Uczestnicy projektu w liczbie nie mniej niż 10 os. podejmą zatrudnienie, w tym 4 osoby z
niepełnosprawnościami i przepracują co najmniej 3 miesiące w okresie realizacji oferty lub
rozpoczną zatrudnienie w okresie realtzacji oferty i przepracują co najmniej 3 miesiące,
najpóźniej w okresię do 28 lutego 2019 roku. Uczestnicy projektu w liczbie co najmniej 20
osób, w tym 12 Kobiet będązarejestrowani w Powiatowym UrzędziePtacy w okresie realizacji
oferty.

7 . Podział zadaria:

Podzadanie 1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (po 6hlos) dla 40 osób,
Indywidualne doradźwo zawodowe służyc ma określeniu predyspozycji zawodowych w celu
prawidłowego przygotowania do podjęcia zadń z zakresu szkolenia zawodowego.
Rozwtązanie problemu zawodowego nastąpi poprzez pracę doradcy zawodowego i uczestnika
w kierunku zmiany sytuacji zawodowej w celu podjęcia zatrudnienia;

1. ptzed rozpoczęciem realizaili zadania należy przedłożyó Kierownikowi PCPR do
zatwierdzenia IPD, a także wskazać testy wspomagające proces diagnostyczny w
p o szcze góInych etap ach.

2. Zaktes tematyczny - niezbędne minimum: 1. samopoznanie (zainteresowania,
zdolności, umiejętności, cechy charakteru, system wartości, stan zdrowia,
trudności, poziom motlrvacji do zmian i realizacji założonej ścieżki); 2. określenie
swojego aktualnego położenia; 3. uczestnik poznaje wybrane przę siebie
środowisko pracy; 4. uczestnik śledzi ścieżki ksźałcenia i możliwości podnoszenia
swoich kompetencji i kwalifikacji; S.uczestnik określa cel i obiera strategię
działania.

3. Doradca zawodowy określa indyrvidualny harmonogram wsparcia dla kłZdego z
uczestników. Harmonogram wymaga zaakceptowania ptzęz upoważnionego
pracownika PCPR we Wschowie.

4. Zaktes: przewiduje się realizacjęw:20l7r.-60h/10os.: 20I8r. -l80h/30os.

Podzadanie 2. Grupowe doradztwo zawodowe dla 40 osób; (10h/gr)

1. doradztwo zawodowe grupowe realizowane w celu nauki procesów grupowych;
2. celem zajęć jest nabycie umiejętności funkcjonowania w grupie popIzęz ćwiczęnia

z zakłęsu: budowania zespołu, rozwlązywartia konfliktów, nabycia umiejętności
interpersonalnych;

3. kńdy z uczestników poddany będzie ocenie kompetencji na wejściu i wyjściu oraz
ottzyma opis nabytych kompetencji w trakcie realizacji wsparcia,
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4. opis sposobu oceniania fla pięciu poziomach kompetencji: A(1) brak
przyswojenia danej kompetencji, brak zachowń wskazujących na jej opanowanie i
wykorzystywanie w podejmowanych dziŃariach)B(2) - przyswojenie kompetencji
w stopniu podstawowym, wykorzystywana jest w sposób nieregularny, wymagane
jest aktyrłme wsparcie i nadzór ze strony bardziej doświadczonych osób; C(3) -
kompetencja przyswojona w stopniu dobrym - pozwalającym na samodzielne,
praktyczne jej wykorzystanie w trakcie realizacji zadń; D(4) - kompetencja
przyswojona w stopnil bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą rcalizację
zadań z danego zakresu oraz przękazańę innych własnych doświadczeń; E(5) -
kompetencja przyswojona w stopniu doskonĄm, zdolnośó do twórczego
wykorzystania i rozwljania wiedzy, umiejętności i postaw właściwych dla danego
zakresu działń.

5. zakres oceny kompetencji: związane z wiedzą, stylami działańa, związane z
o sobowo śc ią, z zaintere sowaniami.

6. zakres wsparcia: przewiduje się realizację łącznie 40h dla 4 grup w:
20l7r. - 1 grupa/lOosób - 10h; 2018r. -3 grupyl30osób-30h;

Podzadanie 3. Kursy/szkolenia zawodowe (średnio 150h/osobę) dla 40 osób.

1. szkolenie zawodowe/kurs - nabycie, zmiana. dostosowanie kwalifikacji
zawodowych do aktualnych potrzeb rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia lub
v,ykazania gotowo ś c i do po dj ę c i a zatrudnieni a ;

2. zal<łada się realizację kursów ze średnią ilością godzin prrypadającą na osobę -

150h, należy przeńdzieó wszelkie niezbędne materiały umożliwiające prawidłowe
przygotowanie do egzaIninu oraz koszt niezbędnych badń lekarskich i
psychologicznych wymaganych w odrębnych przepisach, ubezpieczenia od
następstw nieszczęśli!\Tch wypadków lua okres realizacji szkolenia oraz
egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
certyfikatów, określonych uprawnień zawodolyych lub/i kosźy uzyskania licencji
niezbędnych do wykonywania danego zawodu;

3. przewiduje się realizację kursów/szkoleń zawodowych w 2018r. dla 40 osób, przy
czymichrozpoczęcie nastąpi nie później niżw marcu 2018r.

Podzadanie 4. Trening umiejętności pracownicrych dla40 osób (l0h/grupa);

l. rcalizacjazadańniezbędnych do podjęcia i prawidłowego wypełniania obowiązków
pracowniczych;

2. zajęcia realizowane w zal<resie: budowanie prawidłowych relacji zawodowych,
budowanie zespołu i pracy w zespole, komunikacja interpersonalna, aseĄwność,
kreatywność i przedsiębiorczość, umiejętność zaruądzania czasem pracy, relaks i
wypoczynek;

3. kńdy z uczestników poddany będzie ocenie kompetencji na wejściu i wyjściu oraz
otrzyma opis nabytych kompetencji w trakcie realizacji wsparcia, zakres oceny jak
w podzadanilZ.

4, przewiduje się w 2018r. realizacjęłącznie 40h dla 4 grup po10 osób.
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Podzadanie 5. Pośrednictwo pracy przewiduje się realizacje dla 40 osób, (śr, 4hlosobę)

1. przygotowanie uczestnika do kontaktów zpracodawcą,
2. kontakty z praaodawcą, pozyskiwanie miejsc pracy) umiejętność szukania i

dopasowywania oferty pracy do umiejętności,
3. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
4. zakres: przewiduje się w 2018r. realizacjęłącznie 160h/40 osób

Zatrudnięnie w okresie jednego miesiąca od zakonczenia udziafu w projekcie uzyskać ma nie

mniej niż I0 osób, w tym 4 osoby z niepełnosprawnościami i przepracować co najmniej

3 miesiące, nte później ńż do 28 lutego 20I9r. Ponadto Uczestnicy projektu w liczbie co

najmniej 20 osób, w tym 12 Kobiet będą zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako

osoby poszukujące pracy w okresie realizacji oferty.

Podzadanie 6. wsparcie towarzyszące - posiłek ciepły w postaci drugiego dania około 30%

nolmy żywieniowej dziennej (zgodnie z Normami Zywienia dla populacji polskiej
nowelizacja; Instytut Zywności i Żywienia; Warszawa 2012) - przysługuj ący podczas realizacji
szkolenia zawodowego w części teoretycznej szkolenia.

Uwaga!

W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki projektu z aktywizacji zawodowej w trakcie
jej trwania, mozliwe jest skierowanie przez PCPR we Wschowie kolejnej osoby, w miarę

posiadanych środków przęz Zleceniobiorcę i możliwości technicznych i czasowych, które

umożliwią nowej osobie ukończenie całej ścieżki zawodowej.

oferent powinien w szczególności zaplanować realizację zajęć w ramach aktywizacji
zawodowej na terenie miasta Wschowa. Dopuszcza się realizację specjalistycznych kursów i
szkoleń, w tym w szczegóIności zdawanie egzaninow, w miastach egzarrtinacyjnych. Ponadto

Oferent powinien zaplanowac dla lJczestnikóWUczestniczek projektu transport na zajęcia i z
powrotem do miejsca zarieszkania lub zvłrot środków za przejazdy oraz w miarę potrzeb

zabezpieczyć opiekę nad małoletnimi dzięcmi lub osobami zależnymi
UczestnikówAJczestniczek projektu, na czas odbywania przęz nich zapó.

8. Metody realizacji zajęć:

1. praca indywidualna;
2. metody integracyjne: gry i zabavły;
3. wykład;
4. dyskusja;
5. odgrywanie ró1, drama, symulacja;
6. projekty realizowane w grupach i podgrupach;
7. inne metody.
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Kontro la r e alizacji zadania.

1. Kontrola realizacji zadanlamożę odbyó się na kńdym etapie realizacji.
2. Zleceniobiorca zobowiązarry jest do prowadzenia dziennika zajęć - indywidualnego dla

kazde go uc ze stnika z pr zebie g! r e alizacji p o szcze góInych etap ów wsparc i a.

3. Dlakńdego uczestnika musi być prowadzonatęczka osobowa, w której znajdowaĆ się

będą wszystkie dokumenty potwierdzające ldział w zajęciach, podnoszenie

kompetencji i kwalifikacji, dokumenty potwierdzające otrzymarie materiałów
dydaktycznych, kserokopie badń lekarskich niezbędnych w celu odbycia kursu
zawodowego, kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczetl,,

certyfikatów, i innych dokumentów potwierdzających nabycie kompetencji lub
kwalifikacji.

4. Dokumentacja realizacji zadańa, a takżę miejsca realizacji zadaria muszą byó
prawidłowo oznakowane zgodnie z wyĘcznymi w zalcresie informacji i promocji
programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

5. Z\ęcentobiorca zobowiąrarry jest do dokumentowania prowadzonych dzińań w formie
fotograftcznej, którą dołącza do sprawozdań na nośniku cyfrowym.

STA
gczlca
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Załqczniknr 1

do ogłoszenia o
otw artym konkur s ie ofert

oFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PUBLlcZNEGo* /
oFERTA WsPoLNA REALIZACJ l ZADAN lA PU BLlcZN EGo*,

o KToRYCH MoWA W ART. 14 UsT, 1 l 2 USTAWY Z DN|A 24 KW|ETN|A 2oo3 R. o DZlAŁALNoŚcl
PoZYTKU PUBLlcZNEGo lo WoLoNTARlAclE (DZ, U. Z2OL6 R. PoZ.239l395)

POUCZEN!E co do sposobu wypełniania oferty:

ofertę należy wypełnić wyłącznie w biaĘch pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach

lub w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać,,nie dotyczy" lub przekreślić pole.

Zaznaczenie ,*", np.:,,Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*", oznacza, że należy skreślić niewłaściwą

odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład:,,Krajowym Rejestrem Sądowym*/właćeł+ęgłdenejqt".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

2. Rodzaj zadania

3. Tytuł zadania publicznego

4. Termin realizacji
Data
rozpoczecla

Data
zakończenia

ll. Dane oferenta(-tów)

lub innej ewidencji, adres siedziby lub adres doRejestrze Sądowym

2. , wtym dane
wyjaśnień
nu, adres

1) 
Wypełnić.ledynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert.

Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r. o działalnoŚci
pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

L
Projeh pn. ,,Aktyłna integracjaw Powiecie Wschowskim" wspołJinansowany przez Unię Europejskq

w ramach Regionalnego Programu OperaĘnego Lubuskie 2020

1. Organ administracii publicznej,
do którego iest adresowana oferta

korespondencji
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4. Przedmiot działalności pożytku publicznego:

1) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

2) działalność odpłatna pożytku publicznego:

Informacja o sposobie reprezentacji oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej,

w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta(-tów) wobec organu

administracji publicznej, wraz zprzytoczeniem podstawy prawnej2)

IV. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego

') N.l.ży okreś|ić, czy podstawą są zasady okreśIone w statucie, pełnomocnictwo czy teŻ inna Podstawa.

projekt ptl ,,Akty*wna inlegracjaw Powiecie I|schowskim" wspol;finansovany przez Unię Europejską

w railach Regionalnego Programu Operacljnego Lubuskie 2020

3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, o którym mowa

w ofercie (należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez oddział terenowy, placówkę lub inną jednostkę organizacYjną9Ę§!!9)

1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji
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3)Wypełnić 
tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

Projekt pn. ,,Aktyl,vna integracja w Powiecie Il''schowskim" vspoł/inansclv,any przez tJnię Europejskq
w- raffiach Regionalnego Prograntu Operacy,jnego Lubuskie 2()2()

3. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności
wskazaniem, w jaki sposób przycryni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania3)

4. Zakladany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego
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Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznegoa)

Zakładane rezultaty zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów l źródlo
informacii o osiągnieciu wskaźnika

5. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (opis musi być spójny z harmonogramem; ponadto opis
powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego, np. liczbę świadczeń udzielanych
tygodniowo, miesięcznie. liczbę odbiorców; przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka
w trakcie realizacji zadania publicznego)

7. Harmonogram na rok ...................
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku ofeńy wspólnej obok nazwy działania należy podać
nazwę oferenta realizującego dane działanie; w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku
zadania realizowanego w okresie dłuźszym niżjeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr 1.1 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Nazwa działania (w przypadku ofeńy wspólnej przy nazwie
działania należy wskazać oferenta odpowiedzialnego za realizację

działa n ia )

Zakres działania realizowany przez podmiot
niebędący stroną umo*y')

a)Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako

obowiązkowe.

') Doty.ry zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym
mowa w art. 16 ust.4 ustawy zdnia24 kwietnia 2OO3 r. o działalności pożytku publicznego io wolontariacie.

4
Projekt pn. ,,Akyna integracjaw Powiecie Wschowskim" wspffinansowany puez Unię Europejslrą

w ramach Regionalnego Programu OperaĘnego Lubuskie 2020
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9. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

Lp. Nazwa źródła Wartośc

L Wnioskowana kwota dotacji zł

2

lnne środki finansowe ogólem1'):
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4) zł

2.L środki finansowe własne") zł

2.z Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego13) zł

2.3

środki finansowe z innych źródeł publicznych'3)'1o)

zl
Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub _|ednostki(-tek) sektora finansów publicznych,
który(-ra,-re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki finansowe):

2.4 Pozostałe13)
zł

3

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

zł

3.1 Wkład osobowy zl

3.2 Wkład rzeczo*y") zł

4 Udzial kwoty dotacji w całkowiĘch kosztach zadania publicznego16) %

5 Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji17) %

13) Wypetnićjedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

'o)Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki
z funduszy strukturalnych.

15) 
Wypełnićjedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego.

'6) procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy

podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9
Projekt pn. ,,Aktywna integracjaw Powiecie Wschowshm" wspffinansowany przez Unię Europejskq

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020



Fundusze
Europejskie
Program Regiona(ny

l Lubushie
\:r' 

wailezechodu
Unia Europejska

EUlopejski FUndUsz 5połeczny

") Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy
podaćz dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

") Pobi"rani" świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania jest realizowane wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej
działa lności pożytku publicznego.

10
Projekt pn, ,,Aknrwna integracja w Powiecie Wschowskim" wspołfinansowany przez Unię Europejskq

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

l ... ..18)6 
| 
Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji'"' %

10. lnformacja o zamiarze odpłatnego wykonania (jeżeli oferent(-nci) przewiduje(-ją) pobieranie świadczeń pieniężnych

odbiorców zadania, należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona

ooiedvnczego odbiorce oraz iaka bedzie łaczna wartość świadczeń)

11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać kwalifikacje osób oraz
sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń

jest szacowana jego wartość)
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zasady ora

14. lnne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacii
kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty

Oświadczam(m y1'o) , że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta(-tów);
2| pobieranie Świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego*;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w częŚci ll niniejszej ofeńy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
7l w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą

'o) Katalog oświadczeń jest otwarty

Projekt pn. ,,Akryu,na integracjaw Powiecie l|schowskim" współfinanso,v)an)) przez Llnię Europejskq
w ramach Regionalnego Programtt Operacyjnego Lubuskie 2020

1,1,

wycenę wkładu rzeczowegol opisaĆ sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana

15. lnformacje o wcz€śniejszej działalności oferenta(-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym
w realizacii podobnvch zadań
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te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia t997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U.z2016 r, poz.922).

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
wo|i w imieniu oferentów)

załaczniki:
1.1. Harmonogram21)*.
1.2. Kalkulacja przewidywanych kosztów21)*.

1.3. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest

spółkąprawahandlowego,októrej mowawart.3ust.3pkt4ustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,

") J"dyni" w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy.

Projekt pn .,Aktywna integracjay: Powiecie l|,ychowskim" wspólfinansowany przez Linię Europejską
w ramach Regionalnego Programu ()peracyjnego Lubuskie 2020
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Zalączniki do oferty realizacji zadania publicznego
Załącznik nr 1.1

WZoR
HARMoNoGRAM REAL|ZACJl ZADANlA PUBLlcZNEGo

Dotyczy zakresu/części działania, które będzie realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy na podstawie
podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art, 16 ust,4 ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

13
Projelł pn. ,Akyna integracjaw Powiecie Wschowskim" wspoł/inansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu OperaĘnego Lubuskie 2020

22)

Harmonogram na rok
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku ofeńy wspólnej obok nazwy działania należy podać nazwę
oferenta realizuiaceeo dane działanie; w przvpadku większei liczbv działań istnieie możliwość dodania koleinych wierszy)

Lp.
Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej przy nazwie

działania należy wskazać oferenta odpowiedzialnego za realizację
działa nia )
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Załącznik nr 2
do ogłoszenia o

otwaftym konkursie ofeń

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGOX /

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY
WSPÓLNEJ*,

o KTORYCH MOWA W ART. 16 UST. 1 I6 USTAWY ZDNIA 24 KWIETNIA
2003 R. }DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I o WOLONTARIACIE (DZ.U.

Z 2016 R. PoZ. 239 I395)

pod §.tułem:

zawa|la w dniu ... .. , .. .,.. w

między:

zsiedzibą w .........., zwanym dalej ,,Zleceniodawcą",
reprezentowanym przez:

a

siedzibąw.... .........wpisaną(-nym) do

Krajowego Rejestru Sądowego* / innego rejestru* / ewidencji* pod numerem

zwaną(-nym)dalej,,ZleceniobioIcą",reprezentowaną(-nym)przez;

1.
(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

2.

J.

(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

(imię i nazwisko oraz numer PESEL)

zgodnie z wryciągiem z właściwego rejestru* / ewidencji* / pełnomocnictwem*, załączonym(i) do

niniej szej umowy, zwanym(i) dalej,,Zleceniobiorcą(-cami)".

Projekt pn ,,Ahy,*l,una integracja w Powiec,ie Wscllolyskim " współJinanso\|any przez Linię Europejskq
- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
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§1

I.Zleceniodawca zIeca Zleceniobiorcyi::rr''r"-":lZY orr"orsami ustawy z dnia 24kulietnia
ż003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ,,ustawą", realizację
zadaria publicznego pod tytułem :

określonego szczegółowo w ofercie złożonej przęz Zleceniobiorcę(-ców) w dniu
zwanego dalej,,zadaniem publicznlłn", aZlęceniobiorca(-cy)

zobowiązujefią) się wykonaó zadanie publiczne w zakresie określonym i na warunkach
określonych w niniejszej umowie.

2. Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy(-com) środki finansowe, o których mowa w § 3, w
formie dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny
z postanowieniami tej umowy.

3. Niniejsza umowa jest umową o powierzęnie realizacji zadartia publicznego* / o wsparcie
realizacji zadaniapublicznego')* * rozumieniu urt. 16 ust. 1 ustawy.

4. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania
końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 4.

5. Oferta oIaz aktualizacje opisu poszczególnych dzińań* / harmonogramu* / kalkulacji
przewidywanych kosztów* / szacunkowej kalkulacji kosźó#)*, stanowiące załączniki do
niniejszej umowy, są integralnączęściąumowy w ustalonym końcowym brzmieniu.

6. Osobą do kontaktów roboczych jest:

1) ze strony Zlecęntodawcy: .

tel. ... ....., adres poczty elektronicznej .,.
2) ze strony Zleceniobiorcy(-cow) :

tel. .,. .., adres poczty elektronicznej

§2
Sposób wykonania zadania publicznego

1. Termin realizacji zadaniapublicznego ustala się:

od dnia .......... r.

do dnia .......... r.

2. T ęrmin poniesienia wydatków ustala się:

1) dla środków pochodzących z dotacji:

') Nalezy wybrać ,,powierzenie realizacji zadania publiczrego", jeżeli Zleceniobiorca(-cy) nie zobowiązujeQą) się do
wykorzystania środków finansowych innych niż dotacja, a ,,wsparcie realizacji zadania publicmego", jeżeli
zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania innych środków finansowych.

2) Dotyczy jedynie zadaniarealizowanego w trybie art. l9austawy (tzw. małych dotacji).
2

Projela pn. ,,Aktywna integracjaw Powiecie lŁschowskim " współfinansowany przez Unię Europejslą
- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
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takżę odsetek bankowych od środków
postanowień ust. 4 uznaje się za dotację

od dnia .......... r.

do dnia ...,... ... r.;
2) dla innych środków finansowych:

od dnia .......... r.

do dnia ......... r.

3. Zleceniobiorca(-cy) zobońązuje(-ją) się wykonać zadarlie publiczne zgodnie z ofertą,

zlwzględnieniem al<tualizacji opisu poszczegolnych dzińaff l harmonogramu* / kalkulacji
przewidywanych kosźów* / szacunkowej kalkulacji kosztó#)x, w terminie określonym

w ust. 1.

4. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązrlje(-ją) się do wykorzystania środków, o których mowa w § 3 ust.

1 i 5, zgodnie z celem, na jaki je uzyskał(-ali), i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

Dopllszcza się wydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także odsetek bankowych od

środków przekazarrych przez Zleceniodawcę, na realizację zadańa publicznego v,ryŁącznie na

zasadach określonych w umowie. Niewykorzystane przychody Zleceniobiorca zwTaca

Zleceniodawcy na zasadach określonych w § 11.

5. Wydatkowanie osiągniętych przychodów, w tym
pr zekazany ch przez Zleceniodaw cę, z naruszeniem

pobraną w nadmiernej wysokości.

§3
Finansowanie zadania publicznego

1. Zleceniodawca zobowiąnĄe się do przekazaria na ręalizację zadania publicznego środków

finansowych w wysokości (słownie)

na rachunek bankowy Zleceniobiorcy(-ców) :

nr rachunku(-ków):

w następujący sposób:

1) w przypadkl zadania publicznego realizowanego w roku budZetowym (istnieje mozliwość
przekazania dotacji jednorazowo w pełnej wysokości albo w transzach):

a) w terminie do 30 dni od dniazaularcia niniejszej umowy w pełnej wysokości*

albo

b) I transza w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w wysokości
(słownie)

II transza w terminie .... w wysokości
(słownie) .......................*;

Projekt pn ,,AkĘltna integraciaw Powiecie ll'scholrskiłn " współJinansovany przez Linię Europejskq
- Europejski Fundusz Społeczry w ranlach Regioncllnego Programtt OperaĘnego Lttbuskie 2020
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2) w ptzypadku zadania publicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych (nalezy

wskazać wysokość dotacji przekazywanej w poszczególnych latach realizacji zadania. Istnieje

możliwość wypłaĘ dotacji na dany rokw transzach):

a) dotacja w r. w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
w wysokości (słownie).

b) dotacja w .. r. w terminie w wvsokości
(słownie)

2. Wysokość dotacji przekazanej w kolejnym roku budżetowym jest uzależniona od wysokości
środków publicznych zaplanowanych w budżecie dysponenta części budZetowej na realtzację

zadń publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

ustawy3)*.

3. Zadzieńprzekazania dotacji :uznąe się dzień obciązenia rachunku Zleceniodawcy.
4. Zlęceniobiorca(-cy) oświadczafią), że jest/są jedynym(i) posiadaczem(-czami) wskazanego (-

nych) w ust. 1 rachunku(-ków) bankowego(-wych) i zobowiązuje(-ją) się do utrzymaria
rachunku wskazanego wust. 1 nie krócej ńż do dnia zaakceptowania przez Zleceniodawcę
sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 4. W przypadku braku możliwości
uttzpania rachunku, o którym mowa w ust. I, Zlęceńobiorca(-cy) zobowiązujefią) się do

niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o nowym(-ych) rachunku(-kach)

i jego/ich numerze(-rach).

5. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do przekazania na realizację zadania publicznegoa)

(w przypadku zadania publicznego realizowanego w olcresie od 2 do 5 lat budżetowych należy

wskaząć wysokość środków oraz wartość wkładu w poszczególnych latach):

1) innych środków finansowych w wysokościs)
(słownie)

w tym:

a) środków finansowych własnych w wysokości ... . .. (słownie)

świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego
(słownie)

c) środków finansowych z innych źródeł publicznych przyznanych przez:
(nazwa organu(-nów)

przyznającego(-cych) środki) w wysokości (słownie) 
;

') Należy zawrzęć Ęlko w przypadku zadaniapublicznego realizowanego w okręsie od 2 do 5 lat budzetowych.
o) Nie dotyczy zadaniarealizowanego w Ębie art. l9a ustawy (tzw. mĄch dotacji). W treści umowy naleĘ zawrzęć

tylko jedno spośród dwóch wskazanych brzmień ust. 5.

') Dotyczy wyłącznie umów o wsparcie realizacji zadaniapubliczrego.
4
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d) pozostałych środków w wysokości (słownie)

2) wkładu osobowego o wartości ... (słownie)

)

3) wkładu rzęczowego o wartości ........... (słownie) 
;

5. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do przekazania na realizację zadania publicznego

środków finansowych własnych, środków pochodzącychz innych źrodęł, wkładu osobowego lub
rzęczowego') (w przypadku zadania publicznego realizowanego w olłesie przelcraczajqcym rok
budzetowy naleĘ wskazać wysokość środków orąz wartość wkładu w poszczególnych latach):

(słownie)

6. Całkowity koszt zadaria publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których mowa w
ust. 5, i wynosi łącznie (słownie)

nalezy wskązać koszt calkowity zadania publicznego w poszczególnych latach realizacji
zadania),.

1) w r. .. (słownie)

2) w r. (słownie)

7. Procentowy udział środków ze źródeł, o których mowa w ust. 5 pkt 17)x / ust. 52)*,

w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niZ .,. Yo, z zastrzezeniem ust.

8.

8. Wysokość środków ze źródęł, o których mowa w ust. 5 pkt l, może się zmieniać, o ile nie
zmniejszy się udział tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji7).

9. Procentowy udział łącznej wartości wkładu osobowego oraz wl<ładu rzęczowego, o których
mowa w ust. 5 pkt} i 3, w stosunku do otrz5rmanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niZ ...
%o, z zasttzeżeniem ust. 87).

10. Wartość wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, może
się zmieniać, o ile nie zmniejszy się udział tej wartości w stosunku do wydatkowanej kwoty
dotacji7).

u)Dotycry jedynie zadania realizowanego w trybie art. 1,9a ustawy (tzw, małych dotacji). Dotyczy wyłącznie umów o

wsparcie realizacji zadania publicznego. W treści umowy należy zawrzęc tylko jedno spośród dwóch wskazanych
brzmień ust. 5.

') Nie dotyczy zadaniarealizowanego w trybie art. 19a ustawy (tzw. małych dotacji). 
5
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11. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 4-I0, uwńa się za pobranie dotacji
w nadmiemej wysokości.

12. Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego
nie może się zwiększryć o więcej ntż .. .. %o w stosunku do wysokości świadczenia
pieniężnego planowanej w ofercie8)*.

13. Przekazanie kolejnej dotacji nastąpi, z zastrzężeniem ust. 2, po złożeniu* / zaakceptowaniu*

sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 39)x.

14. Ptzękazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu* l zaakceptowaniu* sprawozdania
częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 210)*.

15. Zleceniodawca uzależnia przekazanie kolejnych tralsz dotacji od wydatkowania co najmniej
oń przekazanych środkówl 1 ) * 

.

§4
Wykonanie części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy (zgodnie z art.16 ust. 4

ustawy)*
I. Zleceniodawca vryrńa zgodę na realizację przez ZI

współpracy z podmiotem trzecim
eceniobiorcę(-ców) następuj ący ch działń w e

lub p o zy cj i ka l kul clc i i pr z ew i dy,t, ąny c h k os : t óv ] : ) 
1 .

2. Za działania bądź zaniechania podmiotu. o ktorl,m mowa w ust. 1, Zleceniobiorca(-cy)
odpowiada(-ją) jak za własne,

§5
Procentowy udział dotacji w całkowiĘm koszciezadania publicznego

1.Procentovły ldział dotacji w całkowitym koszcię zńaria publicznego wynosi nie więcej niż

2. Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowięarly(-ni) zachowaó procentowy udział dotacji w całkowitym
koszcie zadaniapublicznego, o któryłn mowa w § 3 ust. 7.

3. Obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji, o którym mowa w ust. 2, uważa się za
zachowany, jeżeIi procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 1, w całkowitym koszcie
zadania publicznego nie zwiększy się o więcej niZ ...... punktów procentowych,

4.Przehoczenię limitu, o którym mowa w ust. 3, uwaza się za pobranie dotacji
w nadmiernej wysokości.

') Dotycry wyłączrie umów o wsparcie realizacji zadaniapublicmego. Nie dotyczy zadaruiarealizowanego w Ębie art.
l9a ustawy (tzw. mĄch dotacji). Postanowienie fakultatywne.

'Dotyczy zadaniapublicmego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budzetowych. Postanowienie fakultatywne.
l 0) Postanowienie fakultatywne.
l 1) Postanowienie fakultatywne.

'2) W przrypadku zadania realizowanego w Ębie art. 79a ustawy (tzw. maĘch dotacji) naleĄ wskazać częśc zadania
publicmego, która będzie realizowana we wspóĘracy z podmiotemtrzecim, vłTaz zpozłcją szacunkowej kalkulacji
kosźów zgodnie z pkt IV oferly.

6
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§6
Dokonywanie przesunięć w zakresi€ pono§zonych wydatków

l.IeżęIi dany wydatek finansowany z dotacji v,rykazarry w sprawozdaniu z realizacji zadania

publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go

zazgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niZ ...... YoI3)*.

1. Jeżeli suma wydatków finansowanych z dotacji w danej kategorii kosźów v,,ykazana

w sprawozdaniu z realizacji zńaria publicznego nie jest równa sumie kosztów określonej

w umowie, to uznaje się ją za zgodną z umową, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie tej sumy

wydatków o więcej niz ....... ońI3)*.

1. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazarry w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosźowi określonemu w umowie, to uznaje się go

za zgodny z umową Medy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niZ ...... %

otrzymanej dotacj i 
13)x.

2. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uwńa się za pobranie części dotacji

w nadmiernej wysokości.

§7
D o ku m ent acja rw iąznna z re aliz a cj ą zadania p u b liczn e go

I. Zlecęniobiorca(-cy) jest/są zobońązany(-ni) do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji
finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie

z zasadami wynikającymi zustawy z dnia 29 vłrześnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1047), w sposób umożliwiający identyfikacj ę poszczególnych operacji

księgowych.
2. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązlĄe(-ją) się do przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji

finansowo-księgowej, związanej zrcalizacją zadania publicznego przez okres 5 lat, Iicząc od

początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca(-cy) realizowŃ (-ali) zadanie
publiczne.

3. Zleceńobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do opisywania dokumentacji finansowo-
-księgowej związanej z realizacją zadartia, dotyczącej zarówno dotacji, jak i innych środków
finansowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 2I ustawy z dnta

29 wrześńa1994 r. o rachunkowości.
4. Niedochowanie zobovńęania, o którym mowa w ust. 1-3, uznaje się, w zależności od zakresu

jego naruszenia, zaniezręalizowanie części albo całości zadaria publicznego, chyba że z tnnych
dowodów wynika, że częśó albo całość zadania została zręalizowana prawidłowo.

§8
Obowiązki i uprawnienia informaryjne

") W tręści umowy taleĘ zawrzeć Ęlko jedno spośród trzech wskazanych brzmień ust. l.
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1. Zleceniobiorca(-cy) zobońązuje(ją) się do informowania, że zadanie publiczne jest

współfinansowane*/finansowane* ze środków otrzymanych od Zlecęniodawcy. Informacja na

ten temat powinna się zna\eźć we wszystkich materińach, publikacjach, informacjach dla

mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadatia

publicznego.
2. Zleceniobiorca(-cy) zobowiązuje(-ją) się do umieszczania 1ogo Zleceniodawcy lub* l i*

informacji, żę zadanie publiczne jest współfinansowane* / finansowane* ze Środków

otrzymanych od Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach) w szczególności promocyjnych,

informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania

publicznego otaz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość

t przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń,

w sposób zapevłniający jego dobrą widocznośó.

3. Logo oraz tręść wymaganych informa cji Zlece Liodawca przekazuje Zleceniobiorcyla)x.

4. Zlęceniobiorca(-cy) upowżnia}ą) Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie,

w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazry oraz adresu

Zleceniobiorcy(-ców), przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokoŚci

przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub ńezłożeniu sprawozdania z wykonania

zadania publicznego.

5. Zlecęniobiorca jest zobowiązany informować nabieżąco, jednak nie później niż w terminie 14

dni od daty zaistnieńazmian,w szczególności o:

1) zmianię adresu siedziby oraz adresów i numęrów telefonów osób upowżnionych do

reprezentacji;

2) ogłoszeniu likwidacj i lub wszczęciu postępowania upadłościowego.

§9
Kontrola zadania publicznego

I. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez

Zleceniobiorcę(_ców), w tym wydatkowanlaprzekazartej dotacji oraz środków, o których mowa

w § 3 ust. 5. Kontrola możę byó przeprowadzona w toku redrizacji zadania publicznego oraz po

jego zakoiczęniudo czasu ustania zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 2.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. l, osoby upowżnione przez Zleceniodawcę mogą

badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny

prawidłowości wykonywania zadania publicznego) oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie

informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca(-cy) na żądanie

kontrolującego zobowiązuje(-ją) się dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki

informacji orazudzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonymprzez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie

Zleceniobiorcy(- ców), j ak i w miej scu r ealizacji zńania publiczne go.

1a) Postanowienie fakultatywne.
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6.

4. Kontrola lub poszczęgóIne jej czynności mogą byc przeprowadzane również w siedzibie

Zleceniodawcy,
O wynikach kontroli, o której mowa w ust. I, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę(-ców),

a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekuże mu wnioski i zalecenia mające na celu

ich usunięcie.

Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobońązany(-ni) w terminie nię dhlższ5,rn niZ 14 dni od dnia

otrrymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 5, do ich wykonania i powiadomienia o

spo sobie ich wykonan ia Zleceniodawcy.

§10
Obowiązki sprawozdaw cze Z|eceniobiorcy(-ców)

I.Zlęceniodawca może węzwaó Z|ęceniobiorcę(-ców) do złożęnia sprawozdania częściowego z

wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego zŃącznik ff 5 do

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnta .2016 r.

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadń publicznych

otazwzorów sprawozdańzwykonania tychzńań (Dz. U. poz, . ..)* lwzoru stanowiącego

załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dńa 14

kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty

i uproszczonego wzoru sprawozdania z ręalizacji zńania publicznego (Dz. IJ. poz.570;1s)x

Zleceniobiorca(-cy) jest/są zobowiązany(-ni) do dostarczenia sprawozdania w terminie 30 dni od

dnia doręczenia wezwania.
2. Zlęceniobiorca(-cy) składa(-ją) sprawozdanie częściowe z wykonania zadaria publicznego

sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. l, w terminie(-nach):
l6)*

3. Zleceniobiorca(-cy) składa(-ją) sprawozdańe częściowe z wykonania zadania publicznego

sporządzone według wzoru, o którym mowawust. 1, wterminie 30 dni od dnia zakonczęnia

roku budżetowegol7)*.
4. Zleceniobiorca(-cy) składa(-ją) sprawozdanie końcowe z wykonania zadanta publicznego

sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakonczenta

r e alizacji zadania pub l i czne go.

S.Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca(-cy), w ..vqtznaczonym terminie,

przedstawił(-ili) dodatkowe informacje, wyjaśnienia otaz dowody do sprawozdń,
o których mowa w ust. 14. Żądartie to jest wiĘące dlaZleceniobiorcy(-ców).

6. W przypadku niezłożenta sprawozdń, o których mowa w ust. 1-4, w terminie Z\eceniodawca

wzywa pisemnie Zleceniobiorcę(-ców) do ich złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania

wezwania.

") Dotyczyledynie zadaniarealizowanego w Ębie art. I9austawy (tzw. małych dotacji).

'u)Dotyczyzadaniapublicznegofinansowanegowsposóbokreślonyw§3ust. 1pktllit.bipkt2(wtranszach).
Postanowienie fakultatywne.

'7)Dotyczy zńaniapublicznego realizowanego w okresie od 2 do 5 lat budżetowych.
9
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7. Niezastosowanie się do wezwańa, o którym mowa w ust. 6, skutkuje uznaniem dotacji za

wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

8. Niezastosowanie się do wezwanią o którlłrn mowa w ust. 1, 5 lub 6, może być podstawą do

natychmiastowego roz,łviązaria umowy przez Zleceniodawcę.
9 . Złożenie sprawozdania końcowe go przez Zleceniobiorcę(-ców) j est równo znaczne z udzieleniem

Zleceniodawcy prawa do rozpowszechniania informacji w nim zawartych w sprawozdaniach,

materiałach informacyjnych i promocyjnychoraz innych dokumentach urzędowych.

§11
Zw r ot ś ro dków finansowych

I. Przyznane środki finansowe dotacji określone w § 3 ust. 1 oraz uzyskane w związkll z realizacją
zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, Zleceniobiorca(-cy) jest/są

zobowiązany(-ni) wykor ry stac w terminie :

1 ) 1 4 dni od dnia zakończęnia realizacjt zadaria publiczne go l 8),

2) 2t dni od dnia zakończenia realizacji zńania publiczne go 
1 9)

- nie później jednak niZ do dnia 31 grudnia kazdego roku, w którym jest realizowanę zadanię
publiczne.

2. Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznalą na dany rok budżetovły Zleceniobiorca(-cy) jest/są

zob owiązany( - ni) nłró ci ć :

1) w terminie 15 dni od dniazakończęńarealizacji zadaniapublicznego, o którym mowa w § 2

ust.120)*;

2) w terminie 30 dni od dnia zakończenlarealizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2

ust. l21)*;

3) odpowiednio do dnia 31 sĘcznia następnego roku kalendarzowego lub w przypadku gdy
termin wykorzystania dotacji jest krótszy niZ rok budzetowy, w terminie 15 dni od dnia
zakończeniarealizacjizadariapublicznego, o którym mowaw § 2 ust. 122)*.

3. Niewykotzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy
o numerze

4. Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej

wust.2,podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak
po

dla
terminie, o któryrm mowa
zaległości podatkowych na

rachunek baŃowy Zleceniodawcy o numerze

..... . Odsetkinalicza się, począwszy od dnia następującego po dniu,
w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

5. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi na
zasadach określonvch w ust. 2-4.

'*) Dotyczy zadania realizowanego w kraju.
19) Dotyczy zadania realizowanego za granicą.

'o) Dotyczy zadania realizowanego w kraju.
2|) Dotyczy zadaniarealizowanego za granicą.
22) Dotyczy umowy zawieranej przez zleceniodawcę będącego jednostką samorządu terytorialnego.

Projekt pn. ,,,,1kt_v,n-na inlegracja w Powiecie l|lschowskinl " lvspółJinansowany przez Linię Europejskq
- Eu,opejski f undusz Społeczny w ramach Regionalnego Programtt Operacl;jnego Lubttskie 2020
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6. Kwota dotacji:
1 ) wykorzy stana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrananienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,

nazasńach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§12
Ronviązanie umowy za porozumieniem Stron

1, Umowa może być tozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły wyższej
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks clrvilny (Dz. U.
z2016 r. poz.380, zpóźn. zm.), które uniemożliwiają wykonanie umowy.

2.W przypadku rozńązaria umowy w trybie określonym w ust. 1 skutki finansowe
i obowiązek zwrotu środków finansowych Strony określą w protokole.

§13
Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę(-ców)

1. W prąrpadku uprawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie
niniejszej umowy Zleceniobiorca(-cy) możelmogą odstąpió od umowy, składając stosowne

oświadczenie na piśmie nie później niZ do dnia przekazania dotacji,
z zasttzeżeniem ust. 2.

2. Zlecęniobiorca(-cy) możelmogą odstąpić od umowy, nie później jednak niż do dniaprzekazania
dotacji, jeżeliZleceńodawca nie przekuże dotacji w terminie określonym w umowie.

§14
Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę

1. Umowa możębyó rozńązarLaprzęz Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przęznaczeniem lub pobrania w nadmiemej

wysokości lub nienależnie,tj. bez podstawy prawnej;

2) nieterminowego oraz nięnależytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia
z akre su r za czow e go re al i zowan e go zadania public zne go ;

3) przekazania przez Zlecentobiorcę(-ców) części lub całości dotacji osobie trzeciej w sposób
niezgodny z niniejszą umową;

4) nieprzedłożenia przez Zlecęniobiorcę(-ców) sprawozdania z wykonania zadartia publicznego
w terminie określonym inazasadach określonych w niniejszej umowie;

5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę(-ców) kontroli albo niedoprowadzenia przez
Zleceniobiorcę(-ców) w terminie określonym przęz Zleceniodawcę do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowo ści ;

6) stwierdzenia, że oferta na realizację zadania publicznego była niewa:żna lub została złożona
przez osoby do tego nieuprawnione.

Projekt pn. ,,Aktywna integrttc.jav, Powiecie Ll'scholłskinl " lłspółJinansowany pr:ez L'nię Europejskq
- Europejski Fttndusz Społec-ny w ranlach Regionalnego Programu Operaq,jnego Lttbuskie 2()20

Fundusze
Europejskie
Progrdm Regionalny

! Lubushie
\=' 

waltezachodu

11



Fundusze
Europejskie
Program RegionaIny

! Lubushie
\>a' 

walteżachodu
U nia Eu ro pejsk. l-._--;l

tulopejś,i F_ndJsżslolecz^v 
| '., .. 

I

2. Zleceniodawca, rozwiązuiąc rrmowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. I, vłraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz

nazwę i numer rachunku bankowego, na który naleĘ dokonać wpłaty.

§15
Zakaz zbywania rzecTy zakupionychza środki pochodzące z dotacji

1. Zleceniobiorca(-cy) zobowiryuje(-ją) się do niezbywaniazwiązartychzrealizacjązadaniarzeczy
zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania
ich zakupu.

2. Z wużnych przyczyn Zleceniodawca może vłyrazić zgodę na zbycie rzeczy przed upływem
terminu, o którym mowa wust. 1, pod wanrnkiem że Zleceniobiorca(-cy) zobowięe(-żą) się
przeznaczyć środki pozyskane ze zbyciarzeczy narcalizację celów statutowych.

§16
Forma pisemna oświadczeń

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w zńązku z niniejszą umową

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie wątpliwości zńązanę z realizacją niniejszej umowy będą wyjaśniane w formie

pisemnej lub za pomocą środków komunikacj i elektronicznej .

§17
Odpowiedzialność wobec osób trzecich

I. Zlęceniobiorca(-cy) ponosi(-szą) v,ryłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody
powstałe w związkll z realizacją zadania publicznego.

2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzęnlem,

przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, atakże wprowadzaniem ich do

systemów informatycznych, Zleceniobiorca(-cy) odbiera(-ją) stosowne oświadczenia o zgodzie
na gromadzenie,przetwatzantetprzekazywanie danych osobowych, od osób, których dotycząte
dane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2016
r. poz.922).

§18
postanowienia końcowe

1. W odniesieniu do niniejszej umowy maią zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzińalności poży.tku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 kwiętnia 2009 r.
o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 vnrześnia 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r,-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ż0I5 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz

Projekt pn ,,Aktyrna integracjayl Powiecie lJrschowskim " współ/inansoy)any przez Unię Europejską
- Europe.jski Ftudusz Społecznyw ramach Regionalnego Programu Operac"u,jnego Lubuskie 2020
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ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. z20I3 r. poz, 168, zpóźn. zm.).

2. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia1964 r. -Kodeks cywilny.

§19
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony
będą się starały rozstrzygaó polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany

podrozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.

§20
Niniejsza umowa zostńa sporządzona w ...... jednobtzmiących egzemplarzach, z tego

egzemplarz(y) dla Zleceniobiorcy(-ców) i . . . . . . dla Zleceńodawcy.

Zleceniobiorca(-cy): zleceniodawca:

ZAŁĄCZNIKI:
1. Oferta realizacji zadania publicznego.

2. Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji* / pobrany samodzielnie wydruk
komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowegox,

3 . Zakttlalizow any harmono gram * 
.

4.Zaktualizowanakalkulacjaprzewidpvanychkosźówrealizacjizadaria*.
5Zal<tualizowanaszacrrnkowakalkulacjakosźówrealizacjizadania23)*.
6 . Zakfializow any op i s p o szcze gó lnych dzińań* .

POUCZENIE
Zaznaczęnię,,*", np;,,rejestrze* / ewidencji*", oznaQza, że naleĘ skreślió niewłaściwą odpowiedź
i pozostawić prawidłową . PrzyHad:,,rej estrze * / erłiCenęii-* ".

23) Dotyczy jedynie zadania realizowanego w trybie art. I9a ustawy (tzw. małych dotacji).

Prr|ekt pn. ,,Aktywna integracjav Powiecie lllschowskim " współfinansohany przez (.inię Europejskq
- Europejski Fundusz Spoleczny w ramach Regionalnego Programtt Operacyjnego Lubttskie 2020
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Konstruując umowę na podstawie niniejszego wzoru, naleĘ stosować się do wskazań zawartych
w przypisach odnoszących się do poszczególnych postanowień.

Umowa ma charakter ramolily. Oznacza to, że można ją zmieniać, w tym uzupełniaó, o ile te zmiany nie są

sprzeczne z niniejsrym ramowym wzorem.

Projekt pn. ,,Aktywna integrtlciav Powiecie llrscltowskim " vspóffinansol|anr- pr:e: Lnię Etlropejskq
- Europejski Fundus: Społec:ry, v, ramach Regionalnego Programtt Operacyjnego Lttbuskie 2020
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Załqcznik nr j
do ogłoszenia o

otw artym konkur sie ofert

sPRAWoZDAN l E Z WYKoNAN lA ZADAN lA PU BLlcZN EGo,
o KTÓRYM MoWA W ART. 18 UsT.4 USTAWY Z DN|A 24 KW|ETN|A 2oo3 R. o DZlAŁALNoŚcl PoZYTKU

PUBLlcZNEGo lo WoLoNTARlAclE (DZ. U. z201,6 R. PoZ.239 l395)

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy

poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać,,nie dotyczy" lub przekreślić pole.

Zaznaczenie ,*" , lp.,,Częściowe* / Końcowe*" , oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
p rawi dłową. P rzykła d :,,€z$ełełłł-/ Końcowe*",

Częściowe+ / Końcowe+

Projekt pn. ,,Aktlwntl integracjaw Powiecie |Ilschowskinl" tuspóffinansowany przez Unię Europe.jskq
w ramach RegionaLnego Programu Operacujnego Lubttskie 2020

Rodzaj sprawozdania

Okres, za jaki jest składane sprawozdanie

Tytuł zadania publicznego

Data zawarcia umowy

1. lnformacja, czy zakładany(-ne) realizacji zadania publicznego został(y) w wymiarze
w cześci lV pkt 4 oferty. Jeżeli wskazać dlaczego.
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') Doty.ry podz|ecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) 
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.

Projekt pn ,,Akty,,*na integracjaw Powiecie lfschowskim" współfnansowany prze7 [,Inię Europejskq
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy

' osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu re;

zadania przvczvniła sie do osiaeniecia iego celu)

3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działan
zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz ska|i ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie na
przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku

należv to wvraźnie wskazać w ooisie teeo działania)
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp. źródlo finansowania

L

zł

1.1 zł zł

Odsetki bankowe od dotacji zł

zł

2

zł
zł

2.L środki fi nansowe własnen) zl zł

z.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznegog) zł zł

2.3

środki finansowe z innych źódeł publicznych')''o)

zl zlNazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek} sektora
fina nsów pu blicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):

z.4 zł zł

3

Wkład osobowy iwkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) zł

zł

Koszty pokryte z wkładu osobowego zl zl

3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego")'") zł zł

4 % %

5 % %

9) 
Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

10) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki
z funduszy strukturalnych.

11) 
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

") Wkł.d", rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być

również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np.

usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

'3) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

'o) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Projekt pn. ,,Akryna integracja w Powiecie Wschowskim" wspóffinansowany przez Unię Europejskq
w ramach Regionalnego Programu OperaĘnego Lubuskie 2020
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4. lnformacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od zadania (należy
warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorct
oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

1') Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy
podaćz dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Projeh pn. ,,Aknnuna integracja w Powiecie Wschowskim" wspffinansowany przez Unię Europejslr4
w ramach Regionalnego Programu OperaĘnego Lubuskie 2020

6 % %

3. lnformacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego
(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np, pochodzące ze

towarów lub
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Warlezachodu
Unia Europejska

EUropejski FUndU9 społeQny

Projekt,,Aktywna integracja w Powiecie Wschounkim"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 0ś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna,
Działanie 7.2, Programy aktywnej integracji rea|izowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Oświadczam(y), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację zadania

opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem

danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane,
złożyty stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

2016 r. poz.922).

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.

W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisują..j.")

") Ni" doty..y sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.

9
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Projekt'Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 0ś Priorytetowa 7, Równowaga społeczna,
Działanie 7,2, Programy aktywnej integracji rea|izowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

PoUcZENlE
Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z2014r.poz. I7I4,zpóźn.zm.|,za
poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

10,
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Załqcznik nr 1
do ogłoszenia o

ohrartvm konkursie o/brt

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich
oceny pod względem merytorycznym. Zostaną przyznane punkty zgodnie z tabelą poniżej. Oferta
która uzyska największą liczbę punktów będzie rekomendowana ptzęz Komisję Konkursową do
dofi nansow ania ptzez Zarząd Powiatu Wschowskiego,

Projekt pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinonsowany przez Unię Europejskq - Europejski Fundusz
Społeczny w romąch Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Lp. Kryteria oceny Ilośó punktów

1. Baza lokalowa i doświadczenie organizacji Łącznie 10 pkt ale nie mniej
niż5pktwkryteriumlaby
ofeńa uryskała
dofinansowanie

1a. wskazanie baą, lokalowej, w której prowadzone będą
zajęcia, dostępnośó dla osób z niepełnosprawnością, w tym
wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa
do bazy lokalowej. Doświadczenie otganizacji w realizacji
podobnych przedsięwzięć, w Ęm zadań z ldziŃem
środków publicznych.

0 pkt - 10 pkt.

2. Wskazanie kadry dydaktycznej Łącznie 15 pkt ale nie mniej
niż 12 pkt w kryterium 2 aby
ofeńa uryskała
dofinansowanie

ża, doradca zawodowy - wyksźałcenie * doświadczenie 0pkt-5pkt.
2b trener - wyksźałcenie * doświadczenie 0pkt-5pkt.
2c, pośrednik pracy - wyksźałcenie + doświadczenie 0pkt-5pkt.
3. Opis działań i zaplanowanych wskaźników Łącznie 30 pkt ale nie mniej

niż 15 pkt w kryterium 3 aby
ofeńa uzyskała
dofinansowanie

3a. opis zaplanowanych zajęó i efektywność ich osiągnięcia,
sposób dokonywania doboru zajęć do Uczestników
proiektu, Zap|anowane metody doboru zaięó

0 pkt - 10 pkt.

3b zaplanowanę działania są możliwe do osiągnięcia, są
spóine z harmonogramem, celami i wskaźnikami

0pkt-5pkt.

3c. zaplanowane wskźniki są możliwe do realizacji,
odzrvierciedlają wskazniki przewidziane dla działania w
dokumentacii konkursowei

0 pkt - 10 pkt.

3d w jakim stopniu efekty realizacji projektu będą trwĄ po
zakońc zeniu r e alizacii proi ektu?

0pkt-5pkt

4. Zaplanow any budżet p roj ektu Łącznie 25 pkt ale nie mniej
niż 13 pkt w kryterium 4 aby
ofeńa uzvskała
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dofinansowanie.
4a na ile przedstawione koszty są racjonalne, spójne i

niezbędne z perspektywy r ealizacji proj ektu? Adekwatność
przyjęĘch środków na zarządzanie projektem (do 20%
wańości dotacii)

0 pkt - 10 pkt.

4b, adekwatnośó i realność przyjęĘch w kalkulacji stawek
iednostkowych

0pkt-5pkt.

4c ilość środków przeznaczonych przez Wnioskodawcę na
kursy/szkolenia zawodowe

0 pkt _ 10 pkt

5. Cel i grupa odbiorców Łącznie 20 pkt ale nie mniej
niż 10 pkt w kryterium 5 aby
oferta uzyskała
dofinansowanie

5a w jakim stopniu wskazany cel/cele projektu zostńy
prawidłowo sformułowane oraz wynikają ze
zidentvfikowanego problemu wskazanego w ogłoszeniu.

0 pkt- 10 pkt

5b w jakim stopniu trafnie zidentyfikowana jest supa
docelowa projektu? Wskazanie grupy docelowej zgodnej z
ogłoszonym konkursem,

0pkt-l0pkt

5. Razem maksymalnie do 100 punktów

Żeby oferta otrzymała dofinansowanie musi uzyskać co naimniei 55 punktów w ocenie
merytorycznej i zdobyó w poszczególnym kryterium minimum punktów określonych w tabeli
powyżej. Ponadto w żadnym z krYerium wniosek nie może dostaó 0 punktów.

Projekt pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowony przez Unię Europejskq - Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operocyjnego Lubuskie 2020
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