Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert
w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”
na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych
i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowisk w szkołach
i placówkach w województwie dolnośląskim w 2016 roku

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI, na podstawie:
- uchwały Nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego
programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”,
- art. 8 ust. 1 pkt.2 i art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198),
- art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.),
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach rządowego
programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkota”, mającego na celu zwiększenie
skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia
przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach
województwa dolnośląskiego w 2016 roku.

1.Podmioty uprawnione do składania ofert:
Oferty na realizację zadania mogą składać następujące podmioty:
- jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły i placówki,
- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.
2.Cel konkursu:
Wyłonienie najkorzystniejszych ofert podmiotów, celem których jest zwiększenie skuteczności
działań
wychowawczych
i
profilaktycznych
na
rzecz
bezpieczeństwa
dzieci
i młodzieży oraz tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa
dolnośląskiego.
Obszary finansowania
I. Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych
w ramach Programu, obejmuje następujące rekomendowane przez Ministra Edukacji
Narodowej działania na poziomie wojewódzkim:
1. Działania dotyczące
i wychowanków.

wdrożenia

zasad

prawidłowego

żywienia

wśród

uczniów

2. Działania dotyczące rozwijania postawy aktywności i twórczego działania wśród dzieci
i młodzieży uzdolnionej.

II. Dotacja celowa dla wszystkich podmiotów uprawnionych do składania ofert na działania,
które pozwolą na realizację rekomendowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego celów
szczegółowych:
Ceł szczegółowy nr 1:
Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki m.in. przez:
1.1 Budowanie pozytywnych relacji społecznych.
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1.2 Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów i wychowanków oraz wspieranie
prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży.
1.3 Uspołecznianie szkoły i placówki i integrowanie środowiska szkoły i placówki, w tym
uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych
kulturowo i wielojęzycznych.
1.4 Rozwijanie potencjału szkół i placówek w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów
i wychowanków, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1.5 Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców i rodziców.
1.6 Zwiększanie pozycji i roli rodziców w szkole i placówce.
1.7 Zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami, które mogą wspierać działania
szkoły i placówki w środowisku lokalnym.
Cel szczegółowy nr 2 :
Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży m.in. przez:
2.1 Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.
2.2 Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków
oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu.
2.3 Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego
funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.
2.4 Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków, m.in.
związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą
w rodzinie.
Cel szczegółowy nr 3:
Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, m.in. przez:
3.1 Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych osób.
3.2 Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia
i aktywności fizycznej w szkole i placówce.
3.3 Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów.
Projekty konkursowe powinny zawierać uzasadnienie w jaki sposób działania wpłyną na
realizację celów i jakie przyniosą efekty końcowe.
3.Zakres Zadania:
Projekt działań wpisujący się w cel główny Rządowego Programu powinien uwzględniać
realizację zadania priorytetowego, rekomendowanego do realizacji na rok 2016,
przeprowadzonej na podstawie diagnozy.
Oferty zgłoszone do otrzymania dotacji na ich realizację powinny być oparte na:
- aktualnej i rzetelnej wiedzy z zakresu wychowania i profilaktyki, w tym skutecznych
strategii profilaktycznych,
- diagnozie problemów, potrzeb i zasobów występujących w danym środowisku szkolnym,
- stanowić integralną część programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
Każdy projekt musi być poddany ewaluacji, a jej wyniki muszą zostać przedstawione
w sprawozdaniu końcowym.
4.Adresaci programu:
Program skierowany jest do:
1. organów prowadzących szkoły i placówki;
2. dyrektorów szkół i placówek.
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Ostateczni odbiorcy programu:
1. uczniowie i wychowankowie;
2. nauczyciele i wychowawcy;
3. inni pracownicy szkól i placówek;
4. rodzice uczniów i wychowanków lub ich opiekunowie;
5. instytucje i podmioty, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku
lokalnym;
6. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn.).
5.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację powyższego zadania w 2016 roku przeznacza się środki finansowe w kwocie:
206 492.00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote).
6.Zasady przyznawania dotacji:
1. Oceny ofert dokona Wojewódzki Zespól Koordynujący realizację Rządowego Programu
na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkota”, powołany przez Wojewodę
Dolnośląskiego.
2. Ostateczną decyzję o objęciu danego projektu finansowaniem lub dofinansowaniem
podejmuje, w oparciu o rekomendację Wojewódzkiego Zespołu, Wojewoda Dolnośląski.
3. W ofercie należy określić rodzaj wsparcia: finansowanie lub dofinansowanie.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
5. Przekazanie środków finansowych na realizację zadania wybranym podmiotom oraz jego
rozliczenie nastąpi w terminach i na warunkach określonych w zawartych z nimi
umowach/porozumieniach.
6. Zawarcie umowy/porozumienia nastąpi po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów
w sprawie uruchomienia rezerwy celowej poz. 26 budżetu państwa.
7. W przypadku dofinansowania Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład finansowy własny
w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania (tj. środki finansowe
własne ujęte w tabeli dot. kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
ze względu na źródła finansowania).
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem
dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej
w ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu,
harmonogramu, opisu poszczególnych działań realizacji zadania przedkładanych łącznie
z porozumieniem, przy czym nie może ulec zmianie zakładany standard i charakter zadania.
9. Wojewoda Dolnośląski zastrzega możliwość odmowy podmiotowi wyłonionemu
w wyniku niniejszego postępowania konkursowego przyznania dotacji i podpisania
umowy/porozumienia w przypadkach:
a) gdy nie otrzyma środków z budżetu państwa na realizację zadania,
b) podmiot wyłoniony w konkursie utracił zdolność do czynności prawnych,
c) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność
merytoryczną podmiotu wyłonionego w konkursie,
d) gdy okaże się, że rzeczywisty zakres rzeczowy i osobowy realizowanego zadania
przedstawiony w zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania znacząco odbiega od
opisanego w złożonej ofercie konkursowej.
10. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji przez wybranego Oferenta, dofinansowanie
otrzyma podmiot, który uzyskał najwyższą liczbę punktów wśród oferentów, którym nie
została przyznana dotacja.
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10. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji przez wybranego Oferenta, dofinansowanie
otrzyma podmiot, który uzyskał najwyższą liczbę punktów wśród oferentów, którym nie
została przyznana dotacja.
11. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki bieżące:
- bezpośrednio związane z realizacją zadania,
- racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione,
- uwzględnione w budżecie zadania,
- faktycznie poniesione od dnia podpisania umowy/porozumienia do dnia 31 grudnia 2016,
- udokumentowane dowodami księgowymi, dla których jest prowadzona wyodrębniona
dokumentacja finansowo-księgowa.
12. Wnioskodawca może składać ofertę, każdą osobno, do więcej niż jednego
z zatwierdzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego celów programu.
7.Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia
2016 r.
2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz założeniami
Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie zawarta umowa/ porozumienie
na realizację zadania.
8.Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie papierowej wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub przesłać pocztą na adres:
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Nieprzekraczalny termin składania ofert: 12 sierpnia 2016 r. do godz. 15.45.
Decyduje data wpływu oferty, a nie data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po
terminie określonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
Ważne: oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs Ofert "Bezpieczna
i Przyjazna Szkoła”.
Wojewoda Dolnośląski zlecając realizację zadania publicznego ma prawo dokonać kontroli
i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności stan realizacji zadania, efektywność,
rzetelność i jakość wykonywania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych
otrzymanych na realizacje zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach
prawa i postanowieniach umowy/ porozumienia.
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferty w przypadku organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.),
należy składać na drukach, których wzór określa Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 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) podpisanej przez osoby uprawnione
do działania w imieniu Oferenta. (Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia).
2. Oferty w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, należy składać wyłącznie
na drukach, których wzór określa Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
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3. Do oferty należy dołączyć:
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy
został wydany;
- kopię aktualnego statutu (organizacje ubiegające się o dofinansowanie powinny posiadać
zapis o działalności w zakresie objętym konkursem) potwierdzonego za zgodność
z oryginałem;
- oryginały ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu albo ich
kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
4. Dokumenty składane w kopiach, za wyjątkiem oferty, która musi zostać złożona
w oryginale, muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione
do reprezentacji oferenta.
5. Jednostki samorządu terytorialnego składają ofertę bez załączników, o których mowa w
pkt. 3.
6. Oferty niezgodne z wzorem oraz ogłoszeniem, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kryteria stosowane przy wyborze ofert i tryb dokonania wyboru ofert:
1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
2. Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie
wymagane kryteria formalne.
3. Kryteria formalne (ustawowe):
a. oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
b. zgodność statusu prawnego Oferenta z ogłoszeniem o konkursie,
c. oferta sporządzona jest na obowiązującym formularzu,
d. zawiera wszystkie wymagane zalączniki7
e. zostały wypełnione wszystkie pola oferty (w pola, które nie odnoszą się do Oferenta,
należy wpisać „nie dotyczy”),
f. prawidłowo sporządzono pod względem formalno - rachunkowym kalkulację kosztów
zadania,
g. zgodność terminu realizacji zadania z ogłoszeniem o konkursie,
h. opatrzona jest wraz z załącznikami datą oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź
upoważnionych w tym celu osób.
4. Kryteria merytoryczne (ustawowe):
- możliwość realizacji zadania przez oferenta;
- proponowana jakość wykonania zadania;
- kwalifikacje kadry;
- spójność kosztorysu z zakresem merytorycznym działań;
- prawidłowość kalkulacji kosztów;
- przejrzystość kosztorysu, realne koszty,
- udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację
zadania publicznego,
- wolontariat, praca społeczna członków,
- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich
realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz
sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Kryteria wynikające z ogłoszenia (pozaustawowe):
- adekwatność oferty, w tym: zgodność oferty z celami konkursu, właściwy dobór
beneficjentów,
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- zawartość merytoryczna, w tym spójność zaplanowanych działań,
- czy projekt odpowiada na potrzeby beneficjentów,
- dostosowanie metody realizacji działań do potrzeb beneficjentów,
- realna możliwość wykonania planowanych działań, innowacyjność oferty,
- czy planowane zadania pozwalają na osiągnięcie zamierzonych rezultatów, trwałość
projektu,
- ewaluacja projektu,
- doświadczenie i potencjał organizacyjny, w tym doświadczenie w realizacji zadań
podobnego typu, zasoby kadrowe (kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie),
- posiadany wkład rzeczowy (np. lokalowy, sprzętowy i inny, wraz z informacją o stanie
technicznym) i osobowe, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
w ramach projektu - ważny z punktu widzenia realizacji zadania, partnerzy w projekcie.
5. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 r.
6. W przypadku organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww.
ustawy, z oferentem, którego oferta zostanie wybrana zostanie zawarta umowa o realizacje
zadania publicznego stosownie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego porozumienie w sprawie
realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, zawarte na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2
i art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2015, poz. 513).
7. Zawarcie odpowiednio umowy lub porozumienia nastąpi po otrzymaniu decyzji Ministra
Finansów w sprawie uruchomienia środków finansowych z rezerwy celowej poz. 26 budżetu
państwa.
8. W ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, na które podmiot otrzymał dotację
celową, lecz nie później niż do 30 stycznia następnego roku dotowany ma obowiązek złożenia
sprawozdania finansowego i merytorycznego.
Postanowienia końcowe:
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.duw.pl/pl/urzad/programy oraz
www. kuratorium.wroclaw.pł
2. Od wyników w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
3. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane Oferentowi.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
71 3406330 - Maria Leśniak wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Informacja statystyczna w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
Wojewoda Dolnośląski realizował zadanie tego samego rodzaju;
- w roku 2014, kwota przekazanej dotacji w wysokości 299 375,00 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych), podmioty realizujące zadania wykorzystały kwotę
289 792,45 zł. (słowne: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 45/100).
Kwota wkładu własnego w projektach wynosiła 59 555,70 (słowne: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset
pięćdziesiąt pięć złotych 70/100). Sumaryczna wartość projektów stanowiła kwota wykorzystanej dotacji + kwota
wkładu własnego 349 348,15 zł (słowne: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem
złotych 15/100),
- w roku 2015, kwota przekazanej dotacji w wysokości 233 068 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące
sześćdziesiąt osiem złotych), podmioty realizujące zadania wykorzystały kwotę 230 855,18 zł. (słowne: dwieście
trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych złote 18/100). Kwota wkładu własnego w projektach
wynosiła 60 676,71 (słowne: sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 71/100). Sumaryczna
wartość projektów stanowiła kwota wykorzystanej dotacji + kwota wkładu własnego 291 531,89 zł (słowne:
dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 89/100).

