WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza konkurs dla podmiotów uprawnionych z terenów
województwa warmińsko-mazurskiego działających w obszarze pomocy i integracji społecznej
„Powrót osób bezdomnych do społeczności”
II Edycja 2013r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.
182, ze zm.) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r.,
poz. 885.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych
na realizację zadań z zakresu spraw społecznych oraz podaje do wiadomości procedurę składania ofert.
I.

Podmioty uprawnione do udziału w procedurze konkursowej w ramach Programu:
•

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej;
• Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie, jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy
społecznej;
których terenem działania jest województwo warmińsko-mazurskie.
II.

Zadania:
„Powrót osób bezdomnych do społeczności”
Świadczenie bezpośredniej pomocy na rzecz osób bezdomnych i zagroŜonych bezdomnością,
z uwzględnieniem wspierania bieŜącej działalności jednostek zapewniających usługi osobom
bezdomnym, aktywizacji i usamodzielniania osób bezdomnych, w tym poradnictwa, terapii,
zmniejszania skali uzaleŜnień. Świadczona pomoc powinna obejmować dofinansowanie realizacji
projektów przez podmioty posiadające niezbędną bazę materialną przystosowaną do świadczenia
usług, co najmniej w jednym z niŜej wymienionych zakresów:
−
−
−
−
−
−

całodobowego pobytu z wyŜywieniem,
zapewnienia noclegu, z co najmniej jednym posiłkiem,
wydawania odzieŜy,
wydawania posiłków do spoŜycia na miejscu,
świadczenia poradnictwa specjalistycznego,
prowadzenia punktu pomocy medycznej lub innej placówki pomocy doraźnej w tym
ogrzewalni.
Realizacja programu zakłada wsparcie dla podmiotów uprawnionych, które zawarły porozumienia
z jednostkami samorządu gminnego o świadczenie usług na rzecz osób bezdomnych z terenu gminy
i skierowanie tych osób do placówki prowadzonej przez ten podmiot.
O wsparcie na realizację zadania ubiegać się mogą wyłącznie podmioty bezpośrednio współpracujące z osobami bezdomnymi i zagroŜonymi bezdomnością.

III.

Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane

1. Wydatki kwalifikowane:
a) Koszty bezpośrednie projektu:
• zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu,
• zatrudnienie personelu niezbędnego do realizacji zadań,
• zabezpieczenie bieŜącej działalności placówek realizujących program (m. in. czynsz i media
za lokal w którym będzie realizowane zadanie),
b) Koszty pośrednie projektu:
• wynagrodzenia osób koordynujących wykonywanie zadań projektu podmiotu uprawnionego,
• wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań projektu podmiotu
uprawnionego,
• wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadań projektu podmiotu uprawnionego,
Dofinansowanie kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 10% dotacji planowanej na
projekt.

2. Wydatki niekwalifikowane:
• zadania i zakupy inwestycyjne,
• zakup gruntów,
• działalność gospodarcza,
• działalność polityczna i religijna,
• finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy,
w szczególności: zaległości i zobowiązań,
• wycieczki krajoznawcze, imprezy o charakterze rekreacyjnym, rozrywkowym – lokalne festyny, zabawy, biesiady,
• materiały niezbędne do przeprowadzenia remontów oraz prace remontowe,
• zakup sprzętów RTV i AGD.

IV. Maksymalna wielkość środków przeznaczonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego
na wykonanie zadań objętych konkursami wynosi ogółem 150.000zł.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski z puli środków na wspieranie organizacji pozarządowych nie będzie
finansował zadań inwestycyjnych. Wnioski nie mogą obejmować zadań z zakresu ustalania uprawnień
do świadczeń, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wypłat świadczeń pienięŜnych.
Wnioskowana dotacja nie moŜe być wyŜsza niŜ 40.000 zł. Wymagany udział środków
własnych w realizacji zadania nie niŜszy niŜ 20% (w tym minimum 5% to wkład własny
finansowy)
V.

Oferta o dotację winna być sporządzona, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie i według wzoru stanowiącego załącznik do
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r Nr 6, poz. 25).
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Wzór oferty oraz wskazówki do jej wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej
www.uw.olsztyn.pl – Ogłoszenia o konkursach, Polityka Społeczna
Do oferty naleŜy dołączyć:
1. Aktualny odpis potwierdzający wypis z rejestru sądowego lub dekret kościelny (odpis musi być zgodny
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleŜnie od tego, kiedy został wydany). W przypadku
gdy odpis z KRS jest starszy niŜ 3 miesiące, konieczne jest dołączenie oświadczenia, Ŝe przedstawiony
dokument jest aktualny.
2. Aktualną wersję statutu organizacji.
3. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu, tj. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za rok 2012.
4. Co najmniej dwie rekomendacje dotyczące projektu, w tym jedna z samorządu terytorialnego.
5. Dokument potwierdzający numer posiadanego przez organizację rachunku bankowego .
6. Ewentualne pełnomocnictwa niezbędne do reprezentowania podmiotu.
7. Kopię porozumienia jednostki samorządu gminnego o świadczeniu usług na rzecz osób bezdomnych
z terenu gminy i skierowanie tych osób do placówki prowadzonej przez podmiot.
Wszystkie wymagane załączniki
za zgodność z oryginałem.

muszą

być

oryginałami

lub

kopiami

poświadczonymi

Za ofertę spełniającą wymogi formalne uznaje się ofertę:
a) złoŜoną na obowiązującym druku i w terminie wskazanym w ogłoszeniu,
b) złoŜoną przez podmiot uprawniony, którego cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.),
c) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,
d) podpisaną i opieczętowaną wraz z załącznikami przez osoby uprawnione.
Wnioski sporządzone wadliwie i niekompletne pod względem formalnym lub merytorycznym nie będą rozpatrywane.
ZłoŜone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.
ZłoŜenie oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania
dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
Organizacje pozarządowe z terenu województwa
są do składania wymaganej dokumentacji na adres:

warmińsko-mazurskiego

zobowiązane

Wydział Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
Na kopercie proszę o umieszczenie dopisku: „Konkurs dla organizacji pozarządowych – Powrót
osób bezdomnych do społeczności”.
Oferty przesłane do Delegatur Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibami
w Ełku i Elblągu nie będą rozpatrywane.
VI.

Termin składania wniosków:
Wnioski powinny być złoŜone w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej (p. 139) WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 11 grudnia 2013r. W przypadku nadesłania oferty
pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
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VII.
VIII.

Termin realizacji zadania
do 31 grudnia 2013 r.

–

kwalifikowanie

kosztów

od

1

listopada

2013

r.

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 19 grudnia 2013 r.
Wojewoda zastrzega sobie moŜliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Konkurs ofert odbywa się z uwzględnieniem zasady pomocniczości, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.
Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest przedłoŜenie dokładnie i czytelnie wypełnionego
zgodnie ze wskazówkami formularza ofert o dotację wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Oferty sporządzone wadliwie, bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów, bądź
informacji lub opinii, jak równieŜ oferty dotyczące udzielenia dotacji na działania wykraczające poza
określone zadania nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Kalkulacja kosztów realizacji
przedstawionego zadania oraz wysokość oczekiwanej dotacji powinna zostać sporządzona
i przedstawiona w sposób wiarygodny i uwzględniający istniejące realia.

IX.

Wszelkie dodatkowe informacje moŜna uzyskać w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, osoby odpowiedzialne:
1) Jakub Bogucki – pok. 135A, tel.: (89) 52 32 516;
2) Anna Soboczyńska – pok. 135A, tel.: (89) 52 32 404.

X.

Informacja dotycząca realizacji przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
otwartych konkursów ofert z zakresu zadań z pomocy społecznej dotyczących pomocy
osobom bezdomnym i zagroŜonym bezdomnością z uwzględnieniem wysokości
przekazanych dotacji w roku 2012:
W roku 2012 Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłosił konkurs dla podmiotów uprawnionych,
ubiegających się o dotację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegającej
na świadczeniu pomocy osobom bezdomnym i zagroŜonym bezdomnością, na który przeznaczył
kwotę w wysokości 502.734,00zł – z budŜetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach
rozdziału:
• 85295 § 2820 – 435.787 zł, z przeznaczeniem na realizację 11 projektów,
• 85295 § 2830 –66.947 zł, z przeznaczeniem na realizację 4 projektów
w zakresie Programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” w 2012r.
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