Zasady i kryteria organizacji
konkursów w obszarze
przeciwdziałania uzależnieniom przez
administrację samorządu Krakowa

Kraków, 4 grudnia 2015 .r

Podstawa prawna:
• art. 31 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515),
• art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118
z późn. zm),
• art. 95, art. 96 i art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm),
• Uchwała nr CXXI/1938/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada
2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej
Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z
2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2015.

Zakres przedmiotowy współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
2. wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej;
3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. działalność charytatywna;
5. ochrona i promocja zdrowia, w tym także działalność lecznicza w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 618,788 i 905),
6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;

Zakres przedmiotowy współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi:
9. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej;
10.działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
11.kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
13.ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
14.upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
15.przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
16.udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (projekt na rok 2016).

Formy współpracy finansowej
• współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi polega na ZLECANIU
REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (ustawa o finansach publicznych)
• realizacja zadania publicznego odbywa się w trybie OTWARTEGO KONKURSU
OFERT
• realizacja zadania publicznego może mieć formy:
1) POWIERZANIA wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji;
2) WSPIERANIA wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji

Ogólne zasady udziału w konkursie:
• Prezydent lub osoba przez niego upoważniona ogłasza otwarty konkurs oraz
zamieszcza tę informację w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej (BIP);
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu;
3) w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl;
4) w miejskim portalu NAWIKUS http://www.nawikus.krakow.pl/ (od 2016 r.)
• Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia,
• Wymagany minimalny wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe
własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania
publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty
wnioskowanej dotacji. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu finansowego nie
będą rozpatrywane.
• Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie 60 dni od daty określającej końcowy
termin składania ofert;

Ocena złożonych ofert

(konkurs 2015):

Kryteria oceny formalnej:

Oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza;
Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;
Oferta zawiera wymagane załączniki;
Oferta złożona we właściwy sposób;
Oferta złożona na właściwym formularzu;
Oferta złożona przez podmiot uprawniony;
Oferta złożona na zadanie ogłoszone w konkursie zgodne z działalnością
statutową oferenta;
• Oferta złożona w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania;
• Oferta jest podpisana przez osoby do tego upoważnione zgodnie z zapisami
statutu i KRS.
•
•
•
•
•
•
•

Ocena złożonych ofert

(konkurs 2015):

Kryteria oceny merytorycznej
• możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
• kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
• proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których
oferent będzie realizować zadanie publiczne;
• planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego. Wkład
finansowy obliczany jest w stosunku do kwoty dotacji;
• planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków;
• rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych
środków na realizację zadań publicznych.
Maksymalna liczba punktów – 40
Minimalna liczba pkt niezbędna do otrzymania dotacji - 30

Przyznanie dotacji:
• Wyniki otwartego konkursu są publikowane w formie zarządzenia w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej (BIP);
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu;
3) w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl;
4) w miejskim portalu NAWIKUS http://www.nawikus.krakow.pl/ (od 2016 r.)
• Zarządzenie zawiera:
1) Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych;
2) Wykaz ofert niespełniających kryteriów merytorycznych z uzasadnieniem;
3) Wykaz ofert, którym została przydzielona dotacja.
• Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać
uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
• Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu, nie
przysługuje odwołanie.
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