WOJEWODA PODKARPACKI

działając na podstawie art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( j.t. Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2010 roku

I.

Rodzaj zadania: świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych.

II.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 600.000,00 zł.

III.

Warunki przyznania dotacji:
1. Adresatami konkursu są:
a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy
społecznej,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania jeŜeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej
- zwane dalej podmiotami uprawnionymi.
2. Do

konkursu

zostaną

dopuszczone oferty podmiotów uprawnionych

realizujących zadanie na terenie województwa podkarpackiego.
3. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy.
4. Nie przewiduje się finansowania bądź dofinansowywania inwestycji oraz
zakupów inwestycyjnych, wynagrodzeń (moŜliwe jednak będzie przeznaczenie
dotacji na aktywizację zawodową osób bezdomnych) i zakupu Ŝywności.
5. Dotacja moŜe być przeznaczona na działania osłonowe, profilaktyczne
i aktywizujące.
IV.

Termin realizacji zadania: 31.12.2010 r.

V.

Termin składania ofert: podmioty uprawnione składają oferty na formularzu
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru ofert podmiotu uprawnionego (Dz. U.
Nr 44, poz. 427) w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój 320) w terminie 30 dni od daty
ukazania się ogłoszenia.
VI.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni po upływie terminu do składania
ofert przez komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego.
2. Oferta powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres

rzeczowy proponowanego

do

realizacji

zadania

zawierający opis planowanego działania,
b) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
realizację zadania,
e) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych
z innych źródeł na realizację danego zadania,
f) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę
w zakresie, którego dotyczy zadanie,
g) inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
3. Kryteria wyboru ofert:
a) ocena spełnienia formalnych wymogów określonych w punkcie 2 ogłoszenia,
b) rozwój infrastruktury, w tym zwiększanie miejsc noclegowych,
c) liczba osób bezdomnych objętych wsparciem,
d) liczba osób bezdomnych zaktywizowanych dzięki programowi,
e) planowana poprawa standardu usług,
f) prawidłowość rozliczenia poprzednich umów.
4. Do oferty naleŜy dołączyć:
a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru
dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez
niego działalności,
b) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły
rok,
c) opinię właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego
centrum pomocy rodzinie,
d) formularz oferty w formie Word naleŜy dodatkowo przesłać na adres:
mrozborska@rzeszow.uw.gov.pl.
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5. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu
dokumentów lub informacji oraz złoŜone po terminie pozostają bez
rozpatrzenia.
6. Po zatwierdzeniu przez Wojewodę Podkarpackiego wyniki konkursu zostaną
podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie
internetowej: www.rzeszow.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń PUW.
VII.

Podmiot, który otrzyma dotację będzie zobowiązany zakończyć zadanie w roku
2010. Podmiot dotowany będzie zobowiązany przedstawić, w terminie 30 dni
po

upływie

terminu

realizacji

zadania,

szczegółowe

sprawozdanie

merytoryczne i finansowe na formularzu stanowiącym załącznik do
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie
określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428) oraz zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych.
VIII.

Informacja o realizacji zadań w 2009 r.:
W 2009 r. Wojewoda Podkarpacki dofinansował działania w zakresie wsparcia
osób bezdomnych w wysokości 700.000,00 zł.
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