
UCHWALA N R / .

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

z dnia „..£/#..KC^™WW 2020 roku

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadah

publicznych Wojewodztwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziatania narkomanii

Na podstawie art. 41 ust, 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie wojewodztwa

(Dz. U. z 2019 r.,poz. 512 zpozn.zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 -2, ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 688 z pozn. zm.) uchwala si?, co nast?puje:

§1.1. Oglasza si? otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadah publicznych

Wojewodztwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziatania narkomanii.

2. Ogtoszenie o konkursie w brzmieniu okreslonym w zataczniku do uchwaty, podlega

zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Zielonej

Gorze, na stronie internetowej Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Zielonej Gorze

- www.rops.lubuskie.pl, w siedzibie Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Zielonej Gorze przy

Al. Niepodleglosci 36 oraz Generatorze eNGO.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Dyrektorowi Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej

w Zielonej Gorze.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.



Zalacznik

Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego
zdnia-.,, ......... roku

Zarza,d Wojewodztwa Lubuskiego

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - ust. 2, ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z pozn. zm.)

ogtasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadah publicznych

Wojewodztwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziatania narkomanii

I. Cele konkursu:

Celem konkursu jest wyionienie ofert i zlecenie organizacjom pozarzadowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku pubiicznego
i o wolontariacie - realizacji zadari publicznych Wojewodztwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziaJania
narkomanii, szczegotowo okreslonych w ,,Programie wspotpracy Wojewodztwa Lubuskiego z organizacjami
pozarzgdowymi w 2020 roku" (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 3081).

II. Rodzaj i eel zadania oraz wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na jego realizacj$:

Zgodnie z t,Programem wspolpracy Wojewodztwa Lubuskiego z organizacjami pozarzadowymi
w 2020 roku" planowane jest wsparcie realizacji zadan publicznych w obszarze przeciwdziatania
narkomanii.

Zadanie: dzialania wynikajace z ,,Wojewodzkiego Programu Przeciwdziafania Narkomanii",
obejmuja_ce w szczegolnosci:

a) edukacja oraz profilaktyka w zakresie problematyki uzywania srodkow odurzajacych,
substancji psychotropowych, srodkow zast^pczych, nowych substancji psychoaktywnych
i uzaleznien behawioralnych;

b) leczenie, rehabilitacja oraz ograniczenie szkod zdrowotnych i reintegracja spoleczna;

c) badania i monitoring dotyczacy uzywania srodkow odurzaja,cych, substancji psychotropowych
i nowych substancji psychoaktywnych oraz postawspolecznych i reakcji instytucjonalnych;

ktorych celem jest ograniczenie stosowania srodkow odurzajacych, substancji psychotropowych,
srodkow zast^pczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz zwia_zanych z tym problemow
spotecznych i zdrowotnych.



Na realizacj? ww. zadania przeznaczono srodki w wysokosci 75.000 zl.

Oferent przy realizacji zdania publicznego jest zobowiazany do przestrzegania zaleceii
Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeciwdziatania skutkom zwiqzanym z panuja^ w Polsce
epidemi^ COVID-19, z uwzgl?dnieniem dynamicznie zmieniajacej si? sytuacji. W przypadku
catkowitego zniesienia obostrzeh zwia^zanych z epidemic^ COVID-19 i tym samym ustania stanu
zagrozenia, niniejszy zapis przestaje obowiazywac.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nast?puje z odpowiednim zastosowaniem przepisow
art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z pozn. zm.).

2. 0 dotacj? na realizacj? zadania publicznego moga^ ubiegac si? podmioty Programu wspolpracy
Wojewodztwa Lubuskiego z organizacjami pozarzadowymi, ktorych cele statutowe sa^ zgodne
z obszarem wsparcia wyszczegolnionym w ogioszeniu o konkursie.

3. Zadanie musi miec zasi?g co najmniej regionalny tzn, musi obejmowac swym zasi?giem
co najmniej dwa powiaty (beneficjentami zadania winny bye osoby z co najmniej dwoch powiatow
wojewodztwa lubuskiego), Oferent zobowiazany jest zawrzec t? informacj? w ofercie. Brak takiej
informacji spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej bez mozliwosci uzupelnienia.

4. Oferent zobowiazany jest do wypeJnienia pkt. III. 5 i pkt. III. 6 oferty dotycza^cych zaWadanych
rezultatow dotycza^cych realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowia^zku
spowoduje odrzucenie oferty ze wzgl^dow formalnych. W ofercie nalezy wskazac jasno
definiowalne, policzalne tzw. twarde (ilosciowe) rezultaty, przy czym pkt III. 5.1) oferty odpowiada
pkt. III. 6.

5. Wymagany jest jakikolwiek udziai innych srodkow finansowych (innych niz dotacja)
w realizowanym zadaniu, w tym: srodki finansowe wlasne i/lub srodki finansowe z innych zrodel
publicznych i/lub swiadczenia pieniezne od odbiorcow zadania.

6. Nie dopuszcza si? wskazywania w kalkulacji przewidywanych kosztow realizacji zadania
publicznego wkfadu rzeczowego jako wtesnego wkladu niefinansowego. Dopuszcza si? natomiast
mozliwosc opisania w ofercie wykorzystania zasobow rzeczowych podczas realizacji zadania.

7. Nie przewiduje si? dofinansowania inwestycji.

8. Wysokosc udzielonej dotacji moze bye nizsza niz wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
oferentowi przysluguje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu zadania lub rezygnacja z jego
realizacji.

9. W przypadku zmniejszenia zakresu zadania, o ktorym mowa w pkt 8, oferent zobowiazany jest
dostarczyc do Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Zielonej Gorze niezwtocznie po ukazaniu si?
informacji dotyczacej rozstrzygni?cia konkursu:

- zaktualizowany syntetyczny opis zadania,
- zaktualizowany plan i harmonogram dziatah,
- zaktualizowana^ kalkulacj? przewidywanych kosztow realizacji zadania,



- zaktualizowany opis zakladanych rezultatow realizacji zadania publicznego wraz z dodatkowymi
informacjami dotyczacymi rezultatow.

10. Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego moze pozbawic przyznanej dotacji w przypadku stwierdzenia
okolicznosci uniemozliwiaja^cych prawidlowa^ realizacje, zadania pubiicznego, w szczegolnosci
niedostarczenia wymaganych aktualizacji dokumentow w terminie pozwalajacym na przygotowanie
i podpisanie umowy.

11. Zarzajd Wojewodztwa Lubuskiego moze odmowic podmiotowi wytonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaze sie_, iz zaktualizowany zakres realizowanego zadania
znaczaco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utraca^ zdolnosc
do czynnosci prawnych, zostana^ujawnione nieznane wczesniej okolicznosci podwazajace wiarygodnosc
merytoryczna, lub finansowa, oferenta.

12. Procedura udzielenia dotacji na realizacje, zadah publicznych be,dzie zgodna z przepisami;

1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pozn.zm.).

2) Regulamin post^powania w sprawach o udzielenie dotacji na realizacj? zadah publicznych
Wojewodztwa Lubuskiego okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie,

3) Programu wspotpracy Wojewodztwa Lubuskiego z organizacjami pozarzaxiowymi w 2020 roku przyje_tego
Uchwata^Nr XII/182/19 Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2019 roku.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Konkurs obejmuje zadania, ktorych zakohczenie nastapi nie pozniej niz do dnia 31 grudnia
2020 roku, z zastrzezeniem, ze szczegolowe terminy realizacji zadania okreslone zostana^ w umowie
o wsparcie realizacji zadania publicznego.

2. Realizacja zadania moze rozpoczac si? w terminie poprzedzajacym rozstrzygni^cie niniejszego
konkursu, nie wczesniej jednak niz od 1 wrzesnia 2020 r. z zastrzezeniem, ze srodki finansowe z dotacji
moga^ bye wydatkowane na koszty powstate nie wczesniej niz od dnia zawarcia umowy o wsparcie
realizacji zadania publicznego, przy czym szczegolowy termin wykorzystania dotacji okreslony zostanie
w umowie.

3. Decyzja Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego w sprawie szczegofowego podziafu srodkow jest podstawa^
do zawarcia umow z oferentami.

4. Od decyzji Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma
zastosowania tryb odwotawczy.

5. Oferent moze odstapic od podpisania umowy w przypadku przyznania dotacji w kwocie nizszej niz
wskazana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiazany jest do powiadomienia zleceniodawcy
o swojej decyzji w terminie 7 dni od zamieszczenia informacji o wynikach konkursu.

6. Zadanie winno bye zrealizowane z najwyzsza^ starannoscia^, zgodnie z zawarta^ umowa^ oraz
obowiazujajsymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.



7. Dotacja nie moze bye wykorzystana na:

a) zobowiazania i wydatki powstale przed data^okreslona^w umowie o udzielenie dotacji;
b) zobowiazania powstale po dacie zakoiiczenia realizacji zadania okreslonego w umowie

o udzielenie dotacji;
c) pokrycie kosztow statutowych nie zwiazanych bezposrednio z realizacja^ zadania.

8. Srodki z przyznanej dotacji moga^ bye wydatkowane wylacznie na pokrycie wydatkow, ktore:

a) zostana^ przewidziane w ofercie, uwzgle.dnione w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych
kosztow realizacji zadania, stanowiacej zalacznik do umowy o udzielenie dotacji,

b) spelniaja^ wymogi racjonalnego oszcz^dnego gospodarowania srodkami publicznymi
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektow z danych naktadow,

c) zostaty faktycznie poniesione w terminie okreslonym w umowie,
d) sa^ poparte stosownymi dokumentami, w szczegolnosci zostaty wykazane w dokumentacji

finansowej oferenta.

9. Za koszty, ktorych nie mozna sfinansowac z przyznanej dotacji, uznaje si? w szczegolnosci:

a) nie zwiazane bezposrednio z realizacja^ zadania,
b) z tytuiu oplat i kar umownych,
c) poniesione na przygotowanie oferty,

d) zakup nieruchomosci,
e) rezerwy na pokrycie przyszlych strat i zobowiazah,
f) dzialalnosc gospodarczq, podmiotow prowadza^cych dziatalnosc pozytku publicznego,
g) zobowiazanie z tytulu pozyczki, kredytu lub wykupu papierow wartosciowych oraz koszty obslugi

zadluzenia, jak rowniez odsetki z tytutu niezaplaconych w terminie zobowiazah.

10. Termin wykorzystania dotacji, polegajacy na sptacie zobowiazah zaciajgniejych w trakcie realizacji
zadania publicznego, okreslony zostanie w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, nie bedzie
on jednak pozniejszy niz 31 grudnia 2020 r.

11. Inne srodki finansowe tj. srodki finansowe wlasne i/lub swiadczenia pieni^zne od odbiorcow zadania
publicznego i/lub srodki finansowe z innych zrodel publicznych zwiazane z realizacja^ zadania publicznego
okreslone w ofercie lub uwzg!e_dnione w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztow realizacji
zadania, podlegaja^ wykorzystaniu na zobowiazania powstafe nie pozniej niz w okresie realizacji zadania
wskazanym w ofercie lub w zaktualizowanym planie i harmonogramie, poprzez ich zapJat§ w terminie
okreslonym w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, nie pozniej jednak niz do 31 grudnia
2020 roku.

12. W trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza si§ dokonywanie przesuni^c pomi^dzy
poszczegolnymi pozycjami kosztow okreslonymi w zestawieniu kosztow realizacji zadania, wtedy gdy
dana pozycja kosztorysu nie zwi^kszy si§ o wi^cej niz 20%,

13. Oferent jest zobowia/any do informowania uczestnikow o tym, ze zadanie realizowane jest
ze srodkow Woj'ewodztwa Lubuskiego - Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Zielonej Gorze.



Na wszystkich dokumentach zwiazanych z wykonywanym zadaniem, jak i na wszystkich materiatach
promocyjnych nalezy w sposob jasny i czytelny umieszczac informacje o uzyskanym wsparciu.

V. Termin i warunki sWadania ofert:

1. Oferty na realizacje, zadan publicznych nalezy sktadac na wzorze oferty okreslonym przez
Przewodniczacego Komitetu Do Spraw Pozytku Publicznego rozporza^dzeniem z dnia
24 pazdziernika 2018 roku w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotyczacych realizacji
zadah publicznych oraz wzorow sprawozdari z wykonania tych zadah (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
Wzor oferty dostepny jest na stronie internetowej urzedu www.bip.wrota.lubuskie.pl/rops/ oraz
jako zata_cznik nr 1 do niniejszego ogfoszenia.

2. Oferty nalezy zlozyc w terminie 21 dni od dnia ukazania si§ ostatniego ogtoszenia, ktore
publikowane bedzie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Zielonej Gorze,
2) na stronie internetowej Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Zielonej Gorze -

www.rops.lubuskie.pl,
3) w siedzibie Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Zielonej Gorze w Zielonej Gorze przy

Al. Niepodleglosci 36,
4) poprzez Generator eNGO.

3. Kazda oferta winna zostac przygotowana za pomoca^ aplikacji Generator eNGO, dost$pnej
na stronie • www.enqo.orq.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna bye
otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyz powoduje to zmian§ sumy kontrolnej
oferty, uniemozliwiajcic jej weryfikacj§ formalna^.

4. Oferty o tej samej sumie kontrolnej nalezy zlozyc:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostepnej na stronie www.enqo.orq.pl,
2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w siedzibie

Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Zielonej Gorze przy Al. Niepodleglosci 36
(sekretariat pok. nr 10, I pietro) lub w sekretariacie Wydzialu Zamiejscowego Urzedu
Marszatkowskiego z siedziba_ w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Moscickiego 6, w zamknie_tej
kopercie z dopiskiem ,,Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej w Zielonej Gorze" albo przeslac
poczta^.

5. 0 terminie ziozenia oferty w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert
wystanych poczta_ lub data wplywu do urzedu w przypadku ofert ziozonych osobiscie. Oferty ziozone
po terminie nie be_da_ rozpatrywane.

6. Wersja elektroniczna oferty bejdzie mogla bye wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30
ostatniego dnia naboru wnioskow.

7. Obowiazek sporzaidzenia kompletnej oferty spoczywa na oferencie.

8. Do oferty nalezy dolaczyc:



1) kopie umowy lub statutu spofki potwierdzona^ za zgodnosc z oryginatem - w przypadku, gdy
oferent jest spotka^ handlowa^ o ktorej mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r, o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,

2) akt prawny regulujacy zadania, strukture_ organizacyjna^ i sposob dziatania podmiotu Programu
(np. statut, regulamin) potwierdzony za zgodnosc z oryginalem,

3) w przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania swiadczen pieni^znych
od odbiorcow zadania, podmiot ubiegajacy si? o dofinansowanie jest zobowiazany
dolaczyc dokument potwierdzony za zgodnosc z oryginatem, z ktorego wynika zakres
prowadzonej dziatalnosci odptatnej pozytku publicznego. Brak podstaw prawnych
do prowadzenia dzialalnosci odplatnej pozytku publicznego b§dzie skutkowat
odrzuceniem oferty na etapie formalnym.

9. W momencie otrzymania dotacji nalezy dostarczyc:

1) w przypadku podmiotow nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sadowego kopie_ aktualnego
wypisu z ewidencji prowadzonej przez wlasciwego starost§ lub prezydenta (odpis musi bye
zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostat wydany);

2) w przypadku koscielnych osob prawnych: zaswiadczenie o osobowosci prawnej parafii/zakonu
oraz upowaznienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciacjaniu
zobowiazah finansowych i dekret powolujacy koscieln£[osob§ prawnaj

3) w przypadku oddziatu terenowego organizacji skladajacej oferty niezbedne jest zaiaczenie
pelnomocnictwa zarzadu glownego dla przedstawicieli ww. oddziatu do sktadania w imieniu tej
organizacji oswiadczeh woli.

10. Podmioty, ktorych oferty b§d£L posiadaly braki formalne, w szczegolnosci: niekompletne pod
wzgl^dem wymaganych zalacznikow, bez kompletu wymaganych podpisow, potwierdzenia
za zgodnosc z oryginatem maja^ mozliwosc ich uzupetnienia w terminie 5 dni roboczych od dnia
poinformowania podmiotu. Oferty nieuzupetnione w wyzej okreslonym terminie nie beda^ podlegac
rozpatrzeniu,

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Termin: Oferty zostana_ sprawdzone i ocenione w terminie do 60 dni od dnia ostatecznego
terminu skladania ofert. Decyzj§ o wyborze ofert podejmie Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego.

2. Tryb: zlozone oferty b§da_ oceniane przez pracownikow merytorycznych Regionalnego Osrodka
Polityki Spolecznej w Zielonej Gorze, a naste.pnie opiniowane przez komisj^ konkursowaj powolana^
przez Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego. Ostateczna^ decyzj^ o wyborze oferty i przyznaniu badz
odmowie przyznania dotacji podejmie Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego. Od decyzji Zarzadu
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwotawczy.

3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert (szczegotowe elementy kryteriow zamieszczono w karcie
oceny stanowiacej zatacznik Nr 2 do niniejszego ogtoszenia):



a) kryteria formalne:

- oferta zostata zlozona na wlasciwym formularzu wskazanym w ogloszeniu - w wersji
elektronicznej i papierowej {wygenerowanej w aplikacji Generator eNGO), o spojnej sumie
kontrolnej,
- podmiot sktadajacy ofert§ spelnia wymogi formalne okreslone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, z 2019 r.
poz, 688zpozn. zm.),
- oferta zostala zlozona w terminie okreslonym w ogfoszonym konkursie,
- zadanie publiczne wpisuje si§ w cele konkursu,
- zadanie publiczne musi miec charakter co najmniej regionalny tj. obejmowac swym
zasi^giem co najmniej dwa powiaty,
- wypetnienie pkt. III.5 i pkt. III.6 oferty i wskazanie zakladanego/-ych rezultatu/-6w
dotyczacego/-ych realizacji zadania publicznego,
- oferta w wersji papierowej wygenerowana z wersji elektronicznej w pliku PDF w aplikacji
Generator eNGO dost^pnej na stronie www.engo.org.pl zostala, w przypadku braku
pieczajki imiennej, podpisana czytelnie przez osob§ lub osoby upowaznione do skladania
oswiadczeri woli w imieniu oferenta,
- dolaczono do oferty dokument potwierdzony za zgodnosc z oryginatem - potwierdzajacy
uprawnienia do pobierania przez oferenta swiadczeh pieni^znych od odbiorcow zadania,
w przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania ww. swiadczeh,
- dotaczono do oferty kopi§ umowy lub statutu spolki potwierdzony za zgodnosc
z oryginatem - w przypadku gdy oferent jest spolka^ prawa handlowego, o ktorej mowa
w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie,
- dolaczono do oferty akt prawny regulujacy zadania, struktur§ organizacyjna, i sposob
dzialania (np. statut, regulamin);

b) kryteria merytoryczne:

- rzetelnosc przedstawionego syntetycznego opisu zadania publicznego (wraz
ze wskazaniem miejsca jego realizacji, grupy docelowej, sposobu rozwiazywania jej
problemow/zaspokajania potrzeb, komplementarnosc z innymi dzialaniami
podejmowanymi przez organizacje lub inne podmioty),
- rzetelnosc planu i harmonogramu dziatah w zakresie realizacji zadania publicznego,
w tym plan i harmonogram powinien zawierac nazw§ dziatania, opis, grup§ docelowa^
planowany termin oraz bye spojny z kalkulacja^ kosztow, a termin rozpocz^cia
i zakoiiczenia zadania powinien bye zgodny z poszczegolnymi dzialaniami,
- rzetelnosc opisu zakladanych rezultatow realizacji zadania publicznego oraz
dodatkowych informacji dotyczacych rezultatow,
- zasi^g oddziatywania realizowanego zadania (regionalny, ponadregionalny,
mi^dzynarodowy),
- proponowana promocja projektu, w tym informowanie, ze zadanie jest wspolfinansowane
ze srodkow Wojewodztwa Lubuskiego - Regionalnego Osrodka Polityki Spofecznej
w Zielonej Gorze;



c) kryteria finansowe:

- rzetelnosc i przejrzystosc kalkulacji przewidywanych kosztow, w tym: zasadnosc
wydatkow, spojnosc wydatkow z planem i harmonogramem, wfasciwe uzycie rodzaju miar,
racjonalne przedstawienie budzetu w stosunku do zadania (tzn. zasadnosc przyj^tych
stawek jednostkowych w odniesieniu do srednich cen rynkowych, relacje kosztow
do planowanych rezultatow),
- wysokosc udzialu wktadu wtasnego finansowego oraz swiadczeh pieni^znych
od odbiorcow zadania lub/i wktadu niefinansowego (dopuszczalny wyfacznie osobowy)
w realizowanym zadaniu;

d) kryteria organizacyjne:

- dotychczasowe doswiadczenie oferenta, w szczegolnosci w zakresie, ktorego dotyczy
zadanie publiczne,
- dotychczasowe doswiadczenia Regionalnego Osrodka Polityki Spo(ecznej w Zielonej
Gorze we wspotpracy z oferentem, w tym w szczegolnosci rzetelnosc, terminowosc
wykonania zadah i prawidlowosc rozliczenia otrzymanych na ten eel srodkow finansowych,
- zasoby kadrowe przewidywane do zaangazowania przy realizacji zadania (kwalifikacje
osob oraz ich sposob zaangazowania w realizacj^ poszczegolnych dziatan,
z uwzgl^dnieniem wolontariuszy oraz czlonkow organizacji swiadcza^cych prac?
spotecznie).

4. Maksymalnie oferta moze otrzymac 100 pkt.

Liczba punktowdla poszczegolnych kategorii kryteriow:

- kryteria merytoryczne: 54 pkt,

- kryteria finansowe: 38 pkt,

kryteria organizacyjne: 8 pkt.

Za ofert§ zaopiniowana^ pozytywnie uwaza si^ kazda^, ktora uzyska minimalna^ liczb^ punktow tj. nie mniej
niz 60 punktow, wynikajaca_z indywidualnej ,,Karty oceny zadania".

Nie wszystkie oferty, ktore uzyskaty nie mniej niz 60 punktow musza^uzyskac dotacj§.

Wyniki konkursu zostana^ zamieszczone na stronie internetowej Regionalnego Osrodka Polityki
Spolecznej w Zielonej Gorze • www.rops.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej, www.bip.wrota.lubuskie.pl/rops/ oraz w siedzibie Regionalnego Osrodka Polityki
Spotecznej w Zielonej Gorze w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogtoszeri oraz poprzez
Generator eNGO.

Nie przewiduje si§ oddzielnego powiadamiania oferentow o wynikach konkursu,



VIII. Przekazane dotacje na realizacje, zadah publicznych w obszarze przeciwdziatania narkomanii
w 2018 r. 12019 r.:

Lp.

1.

2018 r.

75.000 zt

2019 r.

75.000 zt

Zataczniki:

1) wzor oferty realizacji zadania publicznego - zat. Nr 1;

2) kartaoceny zadania-zat. Nr 2;

3) klauzula informacyjna - zat. Nr 3.



Zal̂ cznik Nr 1

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /

OFERTAWSPOLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,

O KTOREJ MOWAWART. 14 UST. 1*/2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA2003 R.

O DZIAtALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

(DZ. U. Z2018 R. POZ. 450, Z POZN. ZM.)

POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty:

Oferte nalezy wypelnic wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczegolnych pofach
Iub w przypisach.

W przypadku pdl, kt6re nie dotycza. danej oferty, nalezy wpisac' ,,nie dotyczy" iub przekres'lic pole.

Zaznaczenie „*", np., ,,0ferta realizacji zadania publicznego*/Oferta wspolna realizacji zadania publicznego*", oznacza, ze
nalezy skreslic niewtasciwa. odpowiedz i pozostawic prawidiowq. Przyktad: ,,Oferta realizacji zadania publicznego*-/Oferta
wspolna-reaiizacji zadanJa-publkznege^".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do ktorego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego1'

II. Dane oferenta(-tow)

I. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym tub innej ewrdencji, adres siedziby, strona www,
adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

2. Dane osoby upowaznionej do sktadanra wyjasnieri
dotyczqcych oferty (np. imi^ i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

I. Opis zadania

1. Tytut zadania publicznego

11 Wypetnic jedynie w przypadku, gdy oferta zostata ztozona w zwi^zku z ogtoszonym przez organ otwartym konkursem ofert.
Nalezy wskazac rodzaj zadania, o ktorym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnos'ci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie, wynikaj^cy z ogtoszenia o otwartym konkursie ofert.



L1. Data Data
2. Termin realizacji zadania pubhcznego rozpocz(!cia zakonczenia

3. Syntetyczny opis zadania (nalezy wskazac i opisac: miejsce realizacji zadania, grupe. docelowa^, sposob rozwigzywania jej
problemow/zaspokajania potrzeb, komplementarnosc z innymi dziataniami podejmowanymi przez organizacje. lub inne podmioty)

4. Plan i harmonogram dziatar1

{nalezy wymienic i opisac' w
realizacji)

Lp. Nazwa dziatania

aorzqdku logicznym wszystkie planowane w ofercie dziatania oraz okreslic ich uczestnikow i miejsce ich

Opis Grupa docelowa
Planowany termin

realizacji

Zakres dzialania

realizowany przez
podmiot niebe.c.lqcy

strong, umowy'''

5. Opis zakfadanych rezultatdw realizacji zadania publicznego

{nalezy opisat:

1) co bedzie bezpoirednim efektem {materialne ,,produkty" lub ,,usrugi" zrealizowane na rzecz uczestnikow zadania) realizacji oferty?

2) jaka zmiana spoteczna zostanie osiggnieta poprzez realizacj^ zadania?

3) czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatow osiggnietych w trakcie realizacji oferty w dalszych dziataniach organizacji? -
trwatosc rezultatow zadania)

11 Dotyczy zakresu dziatania tej czesci zadania, ktora bedzie realizowana przez podmiot niebedacy strong umowy, o ktorym mowa w
art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publiczneeo i o wolontariacie.



6. Dodatkowe informacje dotycza.ce rezultatow realizacji zadania publicznego3

Nazwa rezultatu

PJanowany poziom oslajgni^cia

rezultatow (wartoSi

docelowa)

Sposdb monitorowanra rezultatdw/ zrodto
informacji o osiqgni^ciu wskainika

iv. Charakterystyka oferenta

1. Informacja o wczeJniejszej dziatalnosci oferenta, w .szczegolnosci w zakresie, ktorego dotyczy zadanie publlczne

2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, ktore bgdq wykorzystane do reatizacji zadania

V. Kalkulacja przewidywanych kosztdw realizacji zadania publicznego

Organ w ogtoszeniu o otwartym konkursic ofert moze odstqpit od wymogu sktadania dodatkowych informacji dotycza.cych
rezultatow w realizacji zadania publicznego, jezeli rodzaj zadania uniemozliwia ich okreslenie.



V.A Zestawienie kosztow realizacji zadania

(w sekcji V-A nalezy ska Iku Iowa d i zamiescifj wszystkie koszty realizacji zadania niezaleznie od zr6dta finansowania wskazanego w sekcji V-B)

Lp.

1.

1.1.

1. 1.1.

1.1,2.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Rodzaj kosztu
Rodzaj

miary

Koszt

jednostkowy

[PLN]

Liczba

jednostek

WartoSi [PLN]

Razem Rokl Rok2 Rok 34)

Koszty realizacji dziatari

Dziatanie 1

Koszt 1

Koszt 2

Dziaianie 2

Koszt 1

Koszt 2

Dziafanie 3

Koszt 1

Koszt 2

Suma kosztow realizacji zadania

II.

II. 1.

11.2.

Koszty adminlstracyjne

Koszt 1

Koszt 2

Suma kosztow administracyjnych

Suma wszystkich kosztow realizacji zadania

V.B Zrbdta finansowania kosztow realizacji zadania

Lp.

1.

2.
3.

3.1.

3.2.

4.

Zrbdto finansowania kosztow realizacji zadania

Suma wszystkich kosztow realizacji zadania

Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty
Wktad wtasny5'

Wktad wtasny finansowy
Wktad wtasny niefinansowy (osobowy i rzeczowy)
Swiadczenia pienie.zne od odbiorcow zadania

Wartosc [PLN] Udziat [96]
100

V.C Podzlat kosztow realizacji zadania pomledzy oferentdw1*'

Lp. ZVodto finansowania kosztow realizacji zadania

1.
2.
3.

Oferent 1
Oferent 2

Oferent 3

Suma wszystkich kosztdw realizacji zadania

Wartott [PLN]
Razem Rokl Rok 2 Rok 3"

VI. Inne informacje

1. Deklaracja o zamiarze odptatnego lub nieodptatnego wykonania zadania publicznego.
2. Dziatania, kt6re w ramach reaiizacji zadania publicznego b^d;j wykonywac poszczegolni oferenci oraz sposob ich

reprezentacji wobec organu administracji publicznej - w przypadku oferty wspolnej.
3. Inne dziatania, ktdre mogq miec znaczenie przy ocente oferty, w tym odnoszqce sie. do kalkulacji przewidywanych koszt6w

oraz oswiadczeh zawartych w sekcji VII.

1 labels nalezy rozszerzyc w przypadku realizacji oferty w dtuzszym okresie.
s| Suma pol 3.1.13.2.
01 Sekcj^ V.C nalezy uzupetnic' w przypadku oferty wspolnej.
" Tabel^ nalezy rozszerzyc w przypadku realizacji oferty w dtuzszym okresie.



VII. CXwiadczenia

Oswiadczam(-my), ze:

1) proponowane zadanie publiczne be.dzie realizowane wytacznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta(-tdw);
2) pobieranie iwiadczeri pieni^znych be.dzie sie. odbywac wytqcznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnosci pozytku publicznego;
3) oferent* / oferenci* sktadajqcy niniejsza. oferte. nie zalega(-jaj* / zalega(-jq)* z oplacaniem naleznosci z tytuiu zobowiqzari

podatkowych;
4) oferent* / oferenci* sktadajacy niniejsza. ofert«> nie zalega(-jq)* / zalega(-jaj* z opiacaniem naleznoici z tytulu sktadek na

ubezpieczenia spoteczne;
5) dane zawarte w cz^sci II niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sa.dowym* / wtasciwq ewidencjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zata.cznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwia.zanym z otwarlym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a

takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotyczq te dane, ztozyty stosowne oswiadczenia zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

os6b upowalnionveh do sktadania oiwiadcjert
wall w imleniu oferentaw)

Data



Zat^cznik Nr 2

KARTAOCENY ZADANIA
(numersprawy)

Nazwa zadania:
Oferent:
Wartosc zadania:

Wnioskowana kwota dotacji:

Hose punktow/max.: /100

OCENA FORMALNA
KRYTERIA SZCZEG6tOWE

1. Czy oferta zostata ztozona na wlasciwym formularzu wskazanym w ogtoszeniu w wersji
elektronicznej i papierowej {wygene rowan ej w aplikacji Generator eNGO) ze zgodna_ suma_
kontrolna?
2. Czy oferta zostata ztozona w wersji elektronicznej i papierowej w terminie okreslonym
w ogtoszonym konkursie?
3. Czy oferta zostata ztozona przez podmiot uprawniony do udziatu w konkursie?
4. Czy zadanie wpisuje si? w cele konkursu?
5. Czy zadanie obejmuje swoim zasiegiem co najmniej dwa powiaty?
6. Czy oferent wypetnit pkt III. 5 i pkt III. 6 oferty, dotyczace zaktadanych rezultatow realizacji
zadania publicznego?
7. Czy oferta w wersji papierowej zostata podpisana czytelnie przez
osobe_/y upowaznione do skfadania oswiadczeh woli w imieniu oferenta
w przypadku braku pieczatki imiennej?

8. Czy do oferty dotaczono dokument w wersji papierowej
potwierdzajacy uprawnienia do pobierania przez oferenta swiadczen
pieni§znych od odbiorcow zadania?

9. Czy do oferty dotaczono w wersji papierowej kopi§ umowy lub
statutu spofki potwierdzona, za zgodnosc z oryginatem - w przypadku
gdy oferent jest spotka_ prawa handlowego, o ktorej mowa w art. 3 ust. 3
pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie?
10. Czy do oferty zostat dotaczony w wersji papierowej akt prawny
regulujacy zadania, strukture. organ izacyjnav i sposob dziatania oferenta
(np. statut, regulamin)?

atak

n tak

atak

ntak

a tak

n tak

ntak
n tak
atak
D tak

nnie

n nie

nnie

anie

a nie

a nie

a nie
a nie
a nie
a nie

n uzupetniono
a nie dotyczy
uwagi:

a uzupetniono
a nie dotyczy
uwagi:

D uzupetniono
n nie dotyczy

a uzupetniono
a nie dotyczy

Jezeli w ktorymkolwiekz kryteriow od 1-10 zostata udzielona odpowiedz ,,NIE"
OFERTA NIE SPELNIA WYMOG6W FORMALNYCH I NIE PODLEGA OCENIE MERYTORYCZNEJ

W przypadku kryteriow 7-10 istnieje mozliwosc uzupeJnienia brakow
Podmioty, ktorych oferty b^da_ posiadaty braki formalne, w szczegolnosci: niekompletne pod wzgl^dem wymaganych
zata^cznikow, bez kompletu wymaganych podpisow, potwierdzenia za zgodnosc z oryginatem be.da_ miaty mozliwosc ich
uzupetnienia w terminie 5 dni roboczych od dnia ich poinformowania w sposob telefoniczny lub e-mailem.
Oferty nieuzupelnione w wyzej okreslonym terminie, nie b§da_ podlega6 rozpatrzeniu.

Podpis pracownika merytorycznego

Data i czytelny podpis



OCENAMERYTORYCZNA

Rodzaj kryterium Maksymalna
liczba punktow

Przyznana liczba

punktow

KRYTERIA MERYTORYCZNE

1. Rzetelnosc przedstawionego streszczenia zadania publicznego wraz z opisem potrzeb, opisem zakladanych

rezultatow oraz opisem poszczegolnych dziataii.

Rzetelnosc przedstawionego syntetycznego opisu zadania publicznego
(wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji, grupy docelowej, sposobu
rozwiazywania jej problemow/zaspokajania potrzeb, komplementarnosc
z innymi dziafaniami podejmowanymi przez organizacje. lub inne
podmioty).

0-15

2. Rzetelnosc przedstawionego opisu poszczegolnych dziatah i harmonogramu

Rzetelnosc planu i harmonogramu dzialah w zakresie realizacji zadania
publicznego, w tym plan i harmonogram powinien:
- zawierac nazwe_ dziatania, opis, grupe. docelow^planowany termin,
- bye spojny z kalkulacja. kosztow, a termin rozpocze.cia i zakohczenia
zadania powinien bye zgodny z poszczegolnymi dzialaniami.

0-10

3. Opis zaWadanych rezultatow realizacji zadania publicznego.

a) rzetelnosc opisu zakfadanych rezultatow realizacji zadania
publicznego (w tym nalezy opisac bezposrednie efekty realizacji oferty,
jaka zmiana spoleczna zostanie osiajgnieja, czy przewiduje si?
wykorzystanie rezultatow osi^gniejych w trakcie realizacji oferty
w dalszych dzialaniach organizacji) -0-10 pkt
b) rzetelnosc dodatkowych informacji dotyczacych rezultatow realizacji
zadania publicznego (w tym nalezy opisac planowany poziom osiajgnie.cia
rezultatow - wartosc docelowa, opis sposobu monitorowania rezultatow
oraz zrodfo informacji o osia£nie.ciu wskaznika) - 0 - 5 pkt

15

4. Zasie_g oddziatywania realizowanego zadania i promocja projektu

4.1

4.2

Zasieg oddzialywania:
a) regionalny, conajmniej dwapowiaty-10 pkt,
b) ponadregionalny - 1 1 pkt.,
c) mie.dzynarodowy - 1 2 pkt,

Proponowana promocja projektu, w tym informowanie, ze zadanie jest
wspoifinansowane ze srodkow Wojewodztwa Lubuskiego - Regionalnego
Osrodka Polityki Spotecznej w Zielonej Gorze

RAZEM

10-12

0-2

54

KRYTERIA FINANSOWE

1. Rzetelnosc i przejrzystosc przedstawionej kalkulacji kosztow

a) rzetelnosc i przejrzystosc kalkulacji przewidywanych kosztow,
w tym: zasadnosc wydatkow, spojnosc wydatkow z planem
i harmonogramem, wlasciwe uzycie rodzaju miar - 0 -10 pkt.
b) racjonalne przedstawienie budzetu w stosunku do zadania
(tzn. zasadnosc przyj^tych stawek jednostkowych w odniesieniu
do srednich cen rynkowych, relacje kosztow do planowanych rezultatow)-
0 - 4 pkt.

0-14



2. Udziat wkladu wrfasnego finansowego oraz swiadczeh pieni^znych od odbiorcow zadania
lub/i wkladu niefinansowego (dopuszczalny wyla^cznie osobowy) w realizowanym zadaniu

2.1

2.2

Planowany udzial wktadu wtasnego finansowego oraz swiadczen
pienie_znych od odbiorcow zadania:
a) 1 %-15% w stosunku do sumy wszystkich kosztow - 4 pkt,
b) 15,1%-30% w stosunku do sumy wszystkich kosztow- 8 pkt,
c) 30, 1 %-45% w stosunku do sumy wszystkich kosztow - 1 2 pkt,
d) 45, 1 %-60% w stosunku do sumy wszystkich kosztow - 1 6 pkt,
e) powyzej 60,1% w stosunku do sumy wszystkich kosztow -20 pkt.

Planowany wktad niefinansowy (dopuszczalny wylacznie osobowy ):
a) 1%-10% w stosunku do sumy wszystkich kosztow -1 pkt,
b) 10,1%-20% w stosunku do sumy wszystkich kosztow - 2 pkt,
c) powyzej 20,1 % w stosunku do sumy wszystkich kosztow - 3 pkt,
d) udziat wykwalifikowanych wolontariuszy w zadaniu - 1 pkt.

RAZEM

0-20

0-4

38

KRYTERIA ORGANIZACYJNE

LZasoby kadrowe przewidywane do zaangazowania przy realizacji zadania
(nalezy opisac kwallfikacje osob oraz ich sposob zaangazowania w realizacj?
poszczegolnych dzialaii, z uwzgl^dnieniem wolontariuszy oraz cztonkow
organizacji swiadczacych prace. spolecznie).

2. Dotychczasowe doswiadczenia oferenta w szczegolnosci w zakresie ,
ktorego dotyczy zadanie publiczne

3. Dotychczasowe doswiadczenia Regionalnego Osrodka Polityki
Spotecznej w Zielonej Gorze ze wspolpracy z oferentem, w tym rzetelnosc,
terminowosc wykonania zadah i prawidfowosc rozliczenia otrzymanych na ten
eel srodkow finansowych.

RAZEM

Ogolna liczba uzyskanych punktow:

0-4

0-2

0-2

8

100

Uwagi do oferty:

Podpis pracownika merytorycznego

Data i czytelny podpis

Podpis kierownika Wydziatu

Data i czytelny podpis



ZaJacznikNrS

Klauzula informacyjna dotycza^ca przetwarzania danych osobowych w ramach otwartego konkursu
ofert na wsparcie realizacji zadah publicznych w 2020 r. na terenie wojewodztwa lubuskiego

wobszarze przeciwdziatania narkomanii

Zgodnie z art. 13 Rozporza_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporza_dzenie
oochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana/Pahstwa danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki
Spolecznej, z siedziba. w Zielonej Gorze, przy Al. Niepodleglosci 36, 65-042 Zielona Gora, tel. 68
3231880, e-mail; sekretariat@rops.lubuskie.pl,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - m.mierzeiewskatajrops.lubuskie.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane be_da_ w celu realizacji ustawowych zadah Osrodka
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogolnego rozporzajJzenia o ochronie danych,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych be_da_ wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe bejda^ przechowywane przez okres 5 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora doste_pu do tresci swoich danych osobowych,
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, adres:

Urza_d Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2

00-193Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urze_du: 8.00 -16.00
Infolinia: 606-950-000

czynna wdni roboczeod: 10.00-13.00

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie uje_tym przepisami prawa, do ktorych
podania osoba, ktorej dane dotycza^ jest zobowiazana, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.
Niepodanie danych skutkowalo be_dzie odmowajozpatrzenia oferty.


