Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.I-0050.109.2017
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 06 marca 2017 r.

PREZYDENT MIASTA OPOLA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu:
krajoznawstwa i turystyki skierowany do:
organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.
1817).
I.

Podstawy prawne konkursu

1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1817);
2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), zwane dalej „Rozporządzeniem w sprawie wzorów”,
3. uchwała nr XXIV/442/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego
programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na
lata 2016-2018;
4. uchwała nr XXXIV/663/2016 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017,
zwana dalej „Programem współpracy”;
5. zarządzenie nr OR.I-0050.616.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert, zwane dalej „Regulaminem konkursowym”.

II. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
Nazwa zadania:
1. Priorytet XI w Programie współpracy: Krajoznawstwo i turystyka.
2. Cel Programu współpracy: Propagowanie krajoznawstwa i prozdrowotnego trybu życia
3. Działania:




organizacja wydarzeń turystyczno-rekreacyjnych,
organizacja imprez krajoznawczych,
uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta.

4. Beneficjenci: mieszkańcy miasta Opola.
5. Koszty pokrywane z dotacji:

- materiały promocyjne, informacyjne i edukacyjne
- wynagrodzenie osób bezpośrednio realizujących zadanie – koszty merytoryczne
- koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:
koordynator i obsługa finansowa zadania – łącznie do 10 % przyznanej dotacji
- wynajem obiektów i sprzętu niezbędnych do przeprowadzenia zadania,
- zakup materiałów i artykułów niezbędnych do realizacji zadania,
- nagrody w konkursach
6. Na realizację zadania(ń) w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki publiczne
w łącznej wysokości 30.000 zł. Maksymalna kwota dotacji jednego zadania wynosi 16.000 zł,

nie więcej niż 90% kosztów realizacji zadania, minimalna kwota dotacji: 3.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Rozdział 5
Regulaminu konkursowego.
2. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji
zadania publicznego (Część IV Tabela 5 oferty).
IV. Termin i warunki realizacji zadania
1.
2.

Termin realizacji zadania określa umowa o wsparcie realizacji zadania, jednak nie później niż
do dnia 30 listopada 2017 r.
Warunki realizacji zadania określa Rozdział 5-7 Regulaminu konkursowego oraz umowa
o powierzenie lub wsparcie realizacji zadania zawarta z podmiotem, którego oferta została
w niniejszym konkursie wybrana.

V. Termin i zasady składania ofert
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty i wydrukowanego z Generatora potwierdzenia wynosi
21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu w sprawie wzorów.
Oferty należy składać wraz z kompletem załączników za pośrednictwem Generatora na stronie
www.engo.ogr.pl. – pod nazwą właściwego konkursu.
Wydrukowane z Generatora potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Centrum Dialogu
Obywatelskiego, 45 - 011 Opole, ul. Koraszewskiego 7 - 9, (wejście od ul. Krupniczej) parter pokój nr 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 730 do 1530, w czwartek w godz. od 730 do
1700, w piątek w godz. od 730 do 1400, lub przesłane na ten sam adres.
Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.opole.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy
ogłoszeń w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Koraszewskiego 7-9, Opole.
Wymagane załączniki do oferty – aktualny wypis (w formie PDF) z Krajowego Rejestru
Sądowego lub innego rejestru, jeśli organizacja nie podlega wpisowi do KRS.
Organizacja pozarządowa, która uchwaliła zmiany w statucie, a które nie zostały przed złożeniem
oferty ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym jest zobowiązana dołączyć (w formie PDF)
do dokumentów konkursowych wniosek złożony do Sądu wraz ze zmianami.

VI. Tryb, termin i kryteria wyboru ofert
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Rozpatrywanie ofert następuje według zasad i kryteriów określonych w Rozdziale 4 Regulaminu
konkursowego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które spełniły wszystkie wymagania formalne.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, na stronie
internetowej Urzędu Miasta Opola www.opole.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy ogłoszeń w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Koraszewskiego 7-9, Opole.
W przypadku ubiegania się o dotację na powierzenie lub wsparcie realizacji kilku zadań
konkursowych należy złożyć oddzielne wnioski ofertowe na każde zadanie odrębnie wraz
z wymaganymi załącznikami.

VII. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w roku
administracji publicznej oraz związane z nimi koszty

2016 przez organ
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Lp.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

1

Fundacja Czas
Podróżników
Opolskie Towarzystwo
Przyrodnicze
Stowarzyszenie Port
Jachtowy

Festiwal Czas Podróżników 2016

6.000

Opolskie
Wycieczki
PrzyrodniczoHistoryczne
„Raz na lądzie raz na wodzie” czyli
niezapomniana podróż kolejką i rejs
statkiem po Opolu
Pocztówka z Opola

9.000

2
3

4

Stowarzyszenie OPAK

Przyznana
kwota
(w zł)

12.000

3.000
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