OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca”
na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie.
Na podstawie przepisów art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Minister Pracy i Polityki
Społecznej, ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe
dla podmiotów uprawnionych, przystępujących w roku bieżącym do zrealizowania zadań
w Programie, planowanych na lata 2011-2015 .
Na dofinansowanie zadań Programu w roku 2011, zabezpieczone zostały środki
finansowe w wysokości 800,0 tys. złotych przy jednostkowych dotacjach po 40,0 tys. złotych
każda.

W roku poprzednim wydatkowano na konkurs 770 tys. złotych i udzielono wsparcia
finansowego 63 podmiotom.
W tegorocznym konkursie dofinansowanych w formie dotacji w w/w wysokości zostanie
max 20 najwyżej ocenionych zgłoszonych ofert podmiotów uprawnionych.
Postępowanie konkursowe przebiegać będzie w trybie określonym przepisami ustawy z 24
kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr
234, poz. 1536) na zasadach podanych w Programie, zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem na 2011 rok.
O dotacje w formie dofinansowania w konkursie mogą ubiegać się podmioty wymienione
w cyt. powyżej przepisach, podejmujące działania określone w Programie na rzecz
tworzenia, odbudowywania lub podtrzymywania środowiskowych placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych
organizujących zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym), do których zalicza się :
• gminy ;
• organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.,
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. stowarzyszenia, fundacje,
towarzystwa);
• podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej
przeznaczonej na zrealizowanie zadań, przyjętych w Programie dotyczących:
• doposażenia placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu
młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;
• zorganizowania wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw.
„zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;
• organizowania imprez edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców;
• zorganizowania posiłków podczas zajęć w placówce.
TERMINY SKŁADANIA OFERT
1) Formularz oferty konkursowej - wzór stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011. Nr 6, poz. 25), dostępne również
na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl W poz. III pkt 7 oferty „Miejsce realizacji
zadania publicznego” należy wskazać lokalizację placówki, której będą dotyczyły
zadania ofertowe.
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2) Miejsce i termin składania ofert – siedziba Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
Urzędów Marszałkowskich, poszczególnych województw lub w Urzędach
Marszałkowskich w terminie do dnia 31 maja 2011 roku (liczy się data stempla
pocztowego) .
3) Oferty z poszczególnych województw, zakwalifikowane przez Regionalne Ośrodki
Polityki Społecznej lub Urzędy Marszałkowskie do dalszej oceny w konkursie, należy
przekazać pocztą do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i
Integracji Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa, w terminie do dnia 21
czerwca 2011 r., ( liczy się data stempla pocztowego).
4) Oferty zgłoszone w konkursie po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Złożenie oferty w konkursie na wsparcie finansowe podmiotu uprawnionego nie jest
równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.
DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE:
1) Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (podpisany przez osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego).
2) Aktualny odpis z rejestru sądowego (KRS) lub inne dokumenty określające status oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących oraz statut.
3) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków
i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok oraz statut w przypadku podmiotów
uprawnionych do udziału w konkursie, na podstawie przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) Oświadczenie o współpracy z powiatowym urzędem pracy.
5) Oświadczenie o utrzymaniu działalności w wybranej placówce wsparcia dziennego, co
najmniej przez rok od rozliczenia przyznanej dotacji.
TERMINY WYBORU OFERT :
1) Rejestracja ofert zgłoszonych z województw - w Departamencie Pomocy i Integracji
Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – po dniu 21 czerwca 2011 r.
2) Ocena ofert przez Komisję Konkursową, powołaną zarządzeniem Ministra Pracy i
Polityki Społecznej, zwana dalej „Komisją Konkursową” – do dnia 20 lipca 2011 r.
3) Przygotowanie listy wybranych ofert w konkursie do zaakceptowania przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej oraz ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w BIP MPiPS – po dniu 20 lipca 2011 r.
KRYTERIA OCENY FORMALNEJ I WSTĘPNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ
OFERT ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU
Ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną
zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej zostaną jedynie oferty spełniające
wszystkie wymagane kryteria formalne oraz pozytywnie ocenione, podczas wstępnej oceny
merytorycznej. Kryteria oceny ofert przez Komisję Konkursową, podane są w pkt 5
Programu, zatytułowanym: „ Kryteria Oceny ofert – klasyfikacja grup ofert”.
Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty, zgodnie z
wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz
zakwalifikowane w grupie „ nie spełniającej celów programu” nie podlegają ocenianie
Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do oceny ofert w
konkursie.
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Kryteria oceny formalnej:
• oferta podmiotu uprawnionego musi być złożona na prawidłowym formularzu, w
terminie oraz w miejscu składania ofert konkursowych wraz z wymaganymi
załącznikami - ocena 0-1 pkt;
• wszystkie dokumenty związane z ofertą podmiotu uprawnionego muszą być podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego - ocena 0-1 pkt.
Kryteria wstępnej oceny merytorycznej.
Wstępną oceną merytoryczną w zgłoszonych ofertach konkursowych objęte zostają:
• propozycje działań w programie, w tym nakierowane na pomoc dzieciom z rodzin
będących w trudnej sytuacji życiowej, niewydolnych wychowawczo, korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej, ocena 0-3 pkt;
• posiadana kadra, w tym kadra z przygotowaniem specjalistycznym, ocena 0-3 pkt;
• właściwa kalkulacja kosztów wraz z przygotowaniem harmonogramu realizacji oferty,
ocena 0-3 pkt.
Przygotowanie wojewódzkich rekomendacji wraz z klasyfikacją wstępną ofert do grup
ocen w poszczególnych województwach.
Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej lub Urzędy Marszałkowskie w poszczególnych
województwach przygotowują rekomendacje oraz kwalifikują oferty do poniżej
wymienionych grupy na podstawie oceny punktowej.
Grupa A – oferty bardzo dobre 9 - 11 pkt
Grupa B – oferty przeciętne
7 - 8 pkt
Grupa C – oferty słabe
5 - 6 pkt
Grupa D – oferty nie spełniające celów programu poniżej 5 pkt
WARUNKI
WYKORZYSTYWANIA
Z PRZYZNANYCH DOTACJI

ŚRODKÓW

FINANSOWYCH

1) Każda wybrana oferta w konkursie może być realizowana tylko do 31 grudnia 2011 r. na
podstawie zawartej umowy.
2) W ramach przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji (dofinansowania)
rozliczane będą wydatki kwalifikowane, związane z realizacją oferty, ponoszone od dnia
zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2011 r. Nie obowiązuje refundacja wydatków
poniesionych przed zawarciem umowy.
3) W przypadku przyznania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji
(dofinansowania) podmiot uprawniony zobowiązany jest w terminie 7 dni licząc od dnia
ukazania się wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:
- oświadczenie o przyjęciu dotacji (dofinansowania),
- uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadań, stanowiące załączniki do
umowy (przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane, stosownie do
przyznanej dotacji, prawidłowo wypełnione i zgodne ze specyfikacją zadań
wymienionych ofercie konkursowej).
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4) Podmiot uprawniony, który otrzyma dotację, będzie zobowiązany zakończyć zadania
oferty w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r., następnie w terminie 15 dni przedstawić
szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe na formularzu, określonym w
załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010
r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6,
poz. 25).

4

