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ZARZAD POWIATU POZNANSKIEGO

Oglasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o dzialalnosci pozytku

publicznego i o wolontariacie (Dz.D. Nr 96, poz. 873 z pózno zm.) oraz uchwaly

XXIV /215/11/2004 Rady Powiatu Poznanskiego z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie Rocznego

Programu Wspólpracy Powiatu Poznanskiego z Organizacjami Pozarzadowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie w roku 2005,

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAN POWIATU POZNANSKIEGO W ROKU 2005

W ZAKRESIE:

KULTURY I OCHRONY DÓBR KULTURY

Zadania szczególowe obejmuja:

Lp. Nazwa zadania

1. Edukacja kulturalna dzieci i mlodziezy

2, Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu

artystycznego

3. Upowszechnianie kultury ze szczególnym

nastawieniem na dzieci i mlodziez

4. Szkolenie i doskonalenie instruktorów

organizatorów kultury

oraz

5, Organizacja imprez majacych znaczenie dla

Planowane wydatki

w roku 2005

Wydatki

w roku 2004



KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Zadania szczególowe obejmuja:

Lp. Nazwa zadania
Planowane wydatki

w roku 2005

Wydatki

w roku 2004

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki,

zwlaszcza wsród dzieci i mlodziezy

2. Organizowanie

rekreacyjnych 1

lmprez

turystycznych

sportowych,

o zaslegu

powiatowym

3. Organizacja przygotowan i uczestnictwa

mlodziezy reprezentujacej powiat w imprezach

wojewódzkich i ogólnopolskich

4. Szkolenie i doskonalenie instruktorów oraz

organizatorów kultury fizycznej

5. Organizacja szkolenia dzieci 1 mlodziezy

uzdolnionej sportowo

6. Zapewnienie bezpieczenstwa nad wodami

Ogólem: 233.000,00zl 232.810,00 zl

2

rozwoju kultury i integracji spolecznosci powiatu

6. Wydawanie niskokomercyjnych, niskonaklado-

wych wydawnictw w postaci drukowanej oraz

innych technik zapisu dot. tradycji i kultury

obszaru Powiatu Poznanskiego

7. Promocja dzialalnosci w dziedzinie kultury

1wymiana kulturalna w kraju 1z zagranica

Ogólem: 110.000,00 zl 83.819,58 zl

8. Renowacja, konserwacja, inwentaryzacja

1 ochrona zabytków oraz innych obiektów 70.000,00 zl 59.500,00 zl

kultury materialnej



I WYMOGI FORMALNE

1. W otwartym konkursie moga uczestniczyc organizacje pozarzadowe, osoby prawne

i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do

Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych

kosciolów i zwiazków wyznaniowych oraz gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania,

jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego,

stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podlegle

organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz inne podmioty, o

których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku

publicznego i o wolontariacie, które prowadza dzialalnosc statutowa w dziedzinie objetej

konkursem i zamierzaja realizowac zadanie na rzecz mieszkanców Powiatu Poznanskiego.

2. Oferta musi spelniac wszystkie warunki formalne zgodne z ustawa z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

3. Rozpatrzeniu podlegac beda wylacznie oferty sporzadzone wg wzoru zawartego

w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia

29 pazdziernika 2003 r. (Dz.U. Nr 193, poz.1891), wypelnione w sposób czytelny.

4. Wymagane zalaczniki do oferty: aktualny odpis z rejestru - wazny do 3 m- cy od daty

wystawienia, sprawozdanie merytoryczne i finansowe ~a ostatni rok oraz poswiadczenie

zlozenia oferty.

5. Oferent zobowiazany jest do wyodrebnienia w ewidencji ksiegowej srodków otrzymanych

na realizacje umowy.

6. Oferty zlozone po uplywie wyznaczonego

formalnych zostana odrzucone.

terminu i niespelniajace wymogów

7. Jezeli wnioskodawca przewiduje zlozenie kilku ofert na jedno zadanie, moze zlozyc

jedna oferte zbiorcza.

8. Termin i szczególowe warunki realizacji zadania zostana zawarte w umowie podpisanej z

wybranym oferentem.

II WYBÓR OFERT

1. Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w ciagu 30 dni od uplywu terminu ich skladania.

2. Przy rozpatrywaniu ofert kierowac sie bedzie nastepujacymi kryteriami:

ocena mozliwosci realizacji zadania przez oferenta,

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do

zakresu rzeczowego zadania,
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/~ wysokoscia srodków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania,

3. Otrzymanej dotacji oferent nie moze przekazywac osobom trzecim.

4. Oferent, po otrzymaniu dotacji zobowiazuje sie do zamieszczania w informacjach

reklamowych zapisu "Zrealizowano przy pomocy finansowej Powiatu Poznanskiego"

oraz logotypu Powiatu Poznanskiego.

Oferty nie spelniajace wymogów formalnych nie beda rozpatrywane

Formularze ofert oraz dodatkowe informacje mozna uzyskac w Wydziale Integracji

Europejskiej, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,

60 - 509 Poznan, pok. 234, 236 tel. 841 0557 i 841 0671 oraz na stronie internetowej Powiatu

- www.powiat. poznanopl.

Oferty, mozna skladac osobiscie lub droga pocztowa w terminie do 10 lutego 2005 roku

(decyduje data stempla pocztowego) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18.

Po zakonczeniu postepowania w sprawie przydzielania dotacji na realizacje powyzszych

zadan jego wyniki zostana podane na tablicy ogloszen w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

oraz na stronie www.powiat.poznan.pl.
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