Procedura przyznawania dotacji na
działalność pożytku publicznego
w dziedzinie kultury oraz
konserwacji, renowacji i ochrony
zabytków
Ustawa o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

OGŁOSZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
O OTWARTYM KONKURSIE ZADAŃ
W DZIEDZINIE KULTURY


Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez
publikację:





w dzienniku o zasięgu regionalnym
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
na stronach internetowych Urzędu
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

Zawiera informację o:
 rodzaju zadań (bloki tematyczne) i wysokości środków
przeznaczonych na jego realizację
 terminie składania ofert, trybie, kryteriach wyboru ofert
 Wysokości poniesionych kosztów w roku ubiegłym
 Zasadach przyznawania dotacji oraz terminach i warunkach realizacji
zadań

Wspieranie realizacji zadania publicznego
 Uprawnione

podmioty podejmują z
własnej inicjatywy działania, które
samorząd województwa może
wesprzeć i przeznaczyć określone
środki na dofinansowanie realizacji
zadania.
 Z budżetu województwa
finansowana jest tylko część
kosztów, zaś pozostałe pokrywane
są z innych źródeł.

W otwartym konkursie ofert mogą
brać udział następujące podmioty:







organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora
finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby
prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i
stowarzyszenia,
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego w odpowiednim zakresie,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
jednostki organizacyjne podległe organom administracji
publicznej lub przez nie nadzorowane.

Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań:
• Organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów,
konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i
innych imprez, o zasięgu co najmniej regionalnym, mających istotne znaczenie
dla polskiej kultury i sztuki,
• Ochrona i propagowanie kultury mniejszości narodowych,
• Upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki,
• Promowanie twórczości literackiej,
• Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej
• Program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich o zasięgu
wojewódzkim.
• Konserwacja, renowacja i ochrona obiektów zabytkowych ruchomych i
nieruchomych województwa opolskiego wpisanych do rejestru zabytków
• Konserwacja, renowacja, ochrona oraz przygotowanie dokumentacji technicznokonserwatorskiej przy zabytkach architektury drewnianej województwa
opolskiego.

Dotacje nie mogą być przyznawane na:










Remonty budynków
zadania i zakupy inwestycyjne
pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów
dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane
z budżetu województwa lub woj. funduszy
celowych,
na podstawie przepisów
szczególnych
pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej zadań
budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów
Działalność gospodarczą podmiotów
działalność polityczną i religijną
z zastrzeżeniem renowacji, konserwacji, inwentaryzacji
zabytków oraz instalacji ochronnych w tych obiektach

DOTACJE


Jedyną dopuszczalną formą przekazywania
środków z budżetu województwa jest
dotowanie realizacji zadania, nie zaś
dofinansowanie organizacji



Dotacja z budżetu województwa może być
udzielona wyłącznie na realizację konkretnego
zadania w dziedzinie kultury lub konserwacji,
renowacji i ochrony zabytków

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie
konserwacji, renowacji i ochrony zabytków w roku
2009
Na realizację zadań przeznacza się łączną kwotę –

1 420 000 zł
z podziałem na dwa obszary tematyczne:
4. Konserwacja, renowacja i ochrona obiektów
zabytkowych
ruchomych
i
nieruchomych
województwa opolskiego wpisanych do rejestru
zabytków
- 1 000 000 zł
5. Konserwacja,
renowacja,
ochrona
oraz
przygotowanie
dokumentacji
technicznokonserwatorskiej przy zabytkach architektury
drewnianej województwa opolskiego – 420 000 zł

DOFINANSOWANIE
Maksymalna kwota dotacji – 50 000 zł
Minimalna kwota dotacji – 3 000 zł
Minimalny wymagany finansowy wkład
własny – 20% kosztów ogółem,
ujętych w kosztorysie inwestorskim
lub ofertowym

Termin i warunki składania ofert
Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań
publicznych województwa opolskiego
w zakresie konserwacji,
renowacji i ochrony zabytków, należy złożyć
w zamkniętych kopertach do dnia 3.04.2009
r. do godz. 15.30
w
Sekretariacie
Departamentu,
Kultury,
Sportu
i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Opolskiego, ul. Żeromskiego 3,
III
piętro. O zachowaniu terminu decyduje data
wpływu do Departamentu.

Oferta powinna zawierać:









szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,
termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
informację o wcześniejszej działalności podmiotu w
zakresie,
którego dotyczy zadanie,
informację o posiadanych zasobach rzeczowych i
kadrowych,
w tym o wysokości środków
finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych
źródeł,
załączony program, właściwy dla składanej oferty.

Załączniki do oferty












aktualny, w dniu złożenia oferty, odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z
ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i
umocowanie osób go reprezentujących,
aktualny statut (nie dotyczy kościelnych osób prawnych)
sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedzający złożenie oferty. W
przypadku krótszej działalności – sprawozdanie merytoryczne za okres od
rejestracji do dnia ogłoszenia konkursu,
sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający złożenie oferty (bilans, rachunek
wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – (nie dotyczy
kościelnych osób prawnych),
harmonogram realizacji zadania publicznego,
w przypadku partnerstwa: statut partnera oraz umowa partnerska lub
oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera)
ewentualne referencje do realizacji zadania,
oświadczenie, że Podmiot występujący o dotację nie podlega wykluczeniu
zgodnie
z art. 145, ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póżn.zm.) z ubiegania się o
przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata

Kryteria ubiegania się o dotacje ze środków Samorządu
Województwa Opolskiego na zadania w zakresie ochrony
zabytków (dodatkowe załączniki do oferty)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
przeprowadzenie prac konserwatorskich
Pozwolenie na budowę, jeżeli jest wymagane odrębnymi
przepisami (dot. wymiany pokryć dachowych, wymiany elewacji)
Kosztorys ofertowy z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów
niezbędnych do realizacji zadania zatwierdzony przez
rzeczoznawcę kosztorysanta wraz z programem prac
konserwatorskich
Posiadanie tytułu prawnego do zabytku
Posiadanie relatywnie wysokiego wkładu własnego w stosunku do
wnioskowanej dotacji.

Szczegółowe kryteria ubiegania się o dotację zamieszczane są w
treści ogłoszenia konkursowego na stronach internetowych
Samorządu Województwa Opolskiego: www.umwo.opole.pl

Warunki składania ofert


Do oferty powinny być dołączone załączniki
oryginalne lub potwierdzone za zgodność z
oryginałem.
W przypadku Podmiotów podlegających
jednostkom samorządu terytorialnego (nie
posiadającym osobowości prawnej) do oferty
powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo
do złożenia oferty i realizacji zadania.



Załączniki dla swojej ważności muszą być
opatrzone datą, pieczęcią Podmiotu oraz
podpisami uprawnionych statutowo bądź
upoważnionych w tym celu osób (w przypadku
braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie
czytelnych podpisów

Kryteria wyboru ofert








Uregulowana sytuacja formalno prawna podmiotu
kompletność oferty i załączników
adekwatność do zadań
województwa
zgodność merytoryczna oferty z
celami statutowymi oferenta
jakość oferty, realność wykonania,
zakres rzeczowy zadania i
oddziaływania
efektywność podejmowania działań
mających charakter ciągły a nie
doraźny










innowacyjność, doświadczenie
posiadanie adekwatnych do
realizacji programu zasobów
materialnych i kadrowych
pozyskanie do współpracy
i współfinansowania
projektu innych partnerów
publicznych
i
prywatnych
posiadanie zezwoleń,
upoważnień i decyzji
wymaganych przepisami prawa
klarowność kalkulacji kosztów,
realność stosowanych stawek
jednostkowych

Termin i warunki składania ofert






Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w
dzienniku o zasięgu regionalnym, na str. internetowych
UMWO, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń UMWO.
Oferty należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania
się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w dziedzinie
kultury lub konserwacji, renowacji i ochrony zabytków
Miejsce składania ofert: Sekretariat Departamentu
Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, ul. Żeromskiego 3,
III piętro.

Warunki realizacji zadania
W trakcie realizacji zadania, w ramach
prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca
się szczególną uwagę na:



◦
◦
◦
◦
◦

zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie
zadań merytorycznych,
zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie
przyznanych kwot dotacji,
prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie
rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych
wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
oszczędne i celowe wydatkowanie środków
finansowych.

Rozpatrywanie ofert konkursowych


Rozpatrywanie zgłoszonych ofert dokonywane jest przez Komisję
Konkursową powołaną przez Marszałka Województwa Opolskiego.



Oferty podlegają ocenie formalno – prawnej i merytorycznej w oparciu o
kryteria wymienione w opublikowanym ogłoszeniu konkursowym.



Po upływie terminu składania ofert możliwe jest pisemne uzupełnienie
przez Podmioty braków formalnych w ciągu 7 dni od zamieszczenia na
stronach internetowych Urzędu oraz tablicy ogłoszeń Urzędu informacji
o ofertach Podmiotów, które nie spełniły wymogów formalnych wraz z
wykazem braków formalnych.
Nieuzupełnienie braków formalnych przez Podmioty w wyznaczonym
terminie powoduje pozostawienie ofert bez rozpatrzenia.






Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie
45 dni od ostatniego dnia składania ofert. Możliwe jest dokonywanie
rozstrzygnięć w kilku etapach.
Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Samorządu Województwa www.umwo.opole.pl

Umowa




Następstwem rozstrzygnięcia konkursu jest
podpisanie umowy pomiędzy
Województwem Opolskim a dotowanym
podmiotem.
Integralna część umowy stanowią
załączniki
w postaci:
oferty realizacji zadania,
harmonogramu realizacji zadania,
Oświadczenia podmiotu o zgodności
odpisu rejestru ze stanem prawnym i
faktycznym
w dniu podpisania umowy.

Sprawozdania z realizacji
zadań


Dotowany podmiot zobowiązany w terminie 30 dni po
zakończeniu realizacji zadania określonego w umowie,
złożyć organowi zlecającemu sprawozdanie z jego
wykonania.
Druk sprawozdania zawiera część merytoryczną, która
obejmuje m.in. informację o tym czy zakładane cele i
rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w
ofercie, opis wykonania zadania i roli partnerów. Drugą
częścią jest sprawozdanie z wykonania wydatków,
zawierające rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów i
źródło finansowania oraz zestawienie faktur.

Wymagane załączniki do rozliczenia zadania w
zakresie konserwacji, renowacji i ochrony zabytków:







Protokół odbioru prac konserwatorskich Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Protokół odbioru robót budowlanych z nadzoru
budowlanego jeżeli jest wymagane odrębnymi
przepisami (dot. robót budowlanych przy zabytku)
Kosztorys powykonawczy
Kopia umowy z wykonawcą
Oświadczenia do sprawozdania (wzory dostępne w
siedzibie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki)

Dotacje pozakonkursowe na zadania w zakresie
ochrony zabytków dla samorządów na szczeblach
powiatowym i gminnym

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
art. 8a
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, art..
167 ust. 2 pkt. 5 i art.. 175 ust. 1
Maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać 50% całości
realizacji projektu, i udzielana jest w ramach posiadanych
przez Samorząd Województwa Opolskiego środków.
Przyznanie dotacji odbywa się poprzez podjęcie stosownej
uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, po
wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu go przez
Zarząd Województwa.
Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań w
ramach pozakonkursowych dotacji celowych w roku 2008:
50 000 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji
i postanowień konkursu w
dziedzinie kultury, konserwacji, renowacji i
ochrony zabytków udzielane są w
Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, ul.
Żeromskiego 3 oraz pod numerem telefonu (0
77) 44 29 331 lub 44 29 330
e-mail: dks@umwo.opole.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Rodzaje projektów kwalifikujących się do
wsparcia
 budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie
obiektów:
 pełniących funkcje publiczne, społecznokulturalne i sportowe
 służących promocji obszarów wiejskich, w tym
propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa
historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury
 kształtowanie obszarów przestrzeni publicznej

Rodzaje projektów kwalifikujących się do
wsparcia








Budowa, remont lub przebudowa infrastruktury
związanej z rozwojem funkcji turystycznych,
sportowych lub społeczno-kulturalnych
Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji
budownictwa w danym regionie, w tym budynków
będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele
publiczne
Odnawianie, eksploatowanie lub konserwacja
lokalnych pomników historycznych, miejsc pamięci
lub budynków będących zabytkami
Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz
tradycji zawodów.

Beneficjenci
gminy
 instytucje kultury, dla których
organizatorem jest jednostka
samorządu terytorialnego
 kościoły i związki wyznaniowe
 organizacja pozarządowa mająca
status organizacji pożytku publicznego


Warunki dofinansowania projektów w
ramach PROW
Projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:


Gminy wiejskiej



gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5
tyś mieszkańców



Gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5
tyś mieszkańców

Projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości
Projekt nie ma charakteru komercyjnego
W przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie
należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do
dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie
przez 7 lat po realizacji projektu
Projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest
jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę
jednostkę

Pomoc finansowa – refundacja części
kosztów kwalifikowanych projektu







Maksymalna wysokość pomocy na
realizację projektów jednej miejscowości 500 000 zł
Pomoc przyznana na realizację jednego
projektu nie może być niższa niż 25 000 zł
Poziom pomocy finansowej z EFRROW
wynosi maks. 75% kosztów
kwalifikowanych projektów
Wymagany krajowy wkład środków
publicznych – co najmniej 25% kosztów
kwalifikowanych projektów

Kontakt
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich
Ul. Ozimska 19
45-057 Opole
Tel. 077 448 32 50

Dziękuję za uwagę

Bartłomiej Wiszniewski

