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CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wprowadzenie 

Opisy zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, 

zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy 

dokonywaniu wyboru ofert zawarte są  w niniejszym dokumencie. Ma on za zadanie ułatwić 

tworzenie projektów i złożenie ofert na ich realizację. Zawarte w nim założenia określone 

zostały i zatwierdzone przez Radę Powiatu w Ostródzie w następujących dokumentach: 

- Rocznym programie współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi                

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 

przyjętym Uchwałą  Nr XXXIX/312/2014 Rady Powiatu w Ostródzie  z dnia  29 października 

2014 r. 

 - Karcie współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a organizacjami pozarządowymi 

przyjętą Uchwałą Nr XLVII/275/2006 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 2 lutego 2006 r. 

Organizacje pozarządowe, tzw. III sektor, są ważnym partnerem władz 

samorządowych stymulującym rozwój Powiatu. Silne organizacje pozarządowe są 

efektywnym partnerem                    w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu 

społecznego, a także pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie Powiatu. 

Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i 

skuteczność ich realizacji. Dlatego stymulowanie rozwoju III sektora leży w interesie każdego 

samorządu. 

Często pojawia się pytanie, dlaczego organizacje pozarządowe powinny wspierać lub 

zastępować samorząd w zaspokajaniu potrzeb obywateli. Odpowiedź jest prosta – bo robią to 

lepiej. Lepiej bo są oddani sprawie, unikają biurokracji i często korzystają z pracy 

wolontariuszy, ale także dlatego, że najlepiej znają potrzeby lokalnej społeczności i działając 

poprzez miejscowych obywateli tworzą poczucie wspólnoty i wspólnotę tę realnie konstruują. 

Dlatego też samorząd powiatu udziela dotacji na zadania prowadzone w ramach działalności 

organizacji wiedząc, że środki te zostaną dobrze wykorzystane  na rzecz lokalnej 

społeczności. 

 

2. Zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert w 2015 r.  

2.1. W roku 2015 Powiat wspierać będzie w ramach otwartego konkursu ofert 

organizacje pozarządowe realizujące niżej wymienione zadania:  

1. Wsparcie budowy sektora pozarządowego w Powiecie Ostródzkim. 
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2. Wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w Powiecie Ostródzkim. 

3. Upowszechnianie wiedzy. 

4.Promocja zdrowego trybu życia wśród osób starszych. 

5. Upowszechnianie nauki języka obcego. 

6. Edukacja w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet. 

7. Promocja honorowego krwiodawstwa. 

8. Aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania turystyki. 

9. Przeciwdziałanie przemocy dzieci niepełnosprawnym intelektualnie z rodzin dotkniętych                         

alkoholizmem.  

10. Warsztaty malarsko – rzeźbiarskie – edukacja artystyczna mieszkańców Ostródy i okolic. 

11. Spotkanie z kulturą ukraińską. 

12. Cykliczne, comiesięczne spotkania literackie.  

13. Integracja środowiska artystycznego Powiatu Ostródzkiego. 

14. Wszechstronny rozwój dzieci przez sport. 

15. Zawody sportowe w rajdach konnych o zasięgu powiatowym. 

16. Zawody w piłce siatkowej o zasięgu ogólnopolskim.  

 

3. Rodzaje, formy i kwoty środków przeznaczonych w 2015 r. na realizację 

poszczególnych zadań 

Poniżej zamieszczone zostały informacje co do rodzaju i form realizacji poszczególnych 

zadań w ramach otwartego konkursu ofert.  Komisja Konkursowa oceniać będzie spójność 

ofert składanych na poszczególne zadania. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, 

którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 

Wysokość  środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań 

publicznych określa uchwała budżetowa nr V/17/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia                         

26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2015 r.    

Numer  

zadania 

Nazwa zadania Rodzaj i formy realizacji Wysokość środków 

przeznaczonych na 

realizacje zadania         

(w zł) 

1 Wsparcie budowy sektora 

pozarządowego w Powiecie 

Ostródzkim. 

Celem realizacji tego zadania jest prowadzenie 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w 

Powiecie Ostródzkim. Zadanie to powinno być 

realizowane poprzez :  

-doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie 

formalno - prawnych oraz finansowych aspektów 

5500 
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funkcjonowania organizacji, w tym pomoc                                      

w zakładaniu organizacji, 

-świadczenie usług informacyjnych w zakresie źródeł 

finansowania projektów oraz możliwości                                  

ich pozyskania, 

-pomoc w przygotowywaniu projektów i wniosków                  

o dotacje, w szczególności ofert przygotowywanych                 

w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego                  

i wolontariacie, 

-organizację szkoleń, warsztatów dla organizacji 

pozarządowych w celu kształcenia ich działaczy, 

pracowników i współpracowników.  

- ustalenie stałego kontaktu z organizacjami.  

2 Wdrażanie programu 

rozwoju wolontariatu                     

w Powiecie Ostródzkim. 

Celem zadania jest : 

-przeprowadzenie szkoleń z grupą wolontariuszy 

powiatu ostródzkiego mających na celu przybliżenie 

definicji wolontariatu, pracy dobrowolnej, pojęć                     

i określeń związanych z wolontariatem.  

- poznanie działań realizowanych i planowanych                  

w Powiecie Ostródzkim promujących wolontariat                   

w środowisku lokalnym, regionie, kraju. 

- wyposażenie wolontariuszy w umiejętności, które 

pozwolą im pełnić funkcję młodzieżowego lidera w 

grupie rówieśniczej podczas  Ogólnopolskiej Gali 

„Ośmiu Wspaniałych”. 

- wypracowanie pomysłu na projekt „ … bycie 

młodzieżowym gospodarzem mającym wsparcie                   

w dorosłym wolontariuszu – opiekunie”.  

- realizacja pasji i zainteresowań poprzez wolontariat. 

Zdobywanie doświadczenia zawodowego.  

5000 

3 Upowszechnianie wiedzy. Celem zadania jest aktywizacja intelektualna, 

społeczna mieszkańców Powiatu Ostródzkiego. 

Zadanie może być realizowane m.in. poprzez 

organizację seminariów, warsztatów, konferencji, 

konkursów dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego.  

4000 

4 Promocja zdrowego trybu 

życia wśród osób starszych. 

Realizacja aktywnego trybu życia osób starszych.  

Zadanie może być realizowane poprzez:  

-organizację wykładów, seminariów, warsztatów, 

różnorodnych form zajęć sportowych promujących 

zdrowy tryb życia.  

4000 
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5 Upowszechnianie nauki 

języka obcego. 

Zadanie ma na celu praktyczne zastosowanie języka 

obcego pozwalające na swobodne funkcjonowanie 

młodzieży, dorosłych Powiatu Ostródzkiego poza 

granicami Polski lub zdobycie praktycznych 

umiejętności przedstawienia miasta, Powiatu 

Ostródzkiego dla gości zagranicznych. Zadanie może 

być zrealizowane m.in. w formie spotkań, konferencji, 

konkursu, gry historycznej, warsztatów. 

2000 

6 Edukacja w zakresie 

profilaktyki chorób 

nowotworowych u kobiet. 

Zadanie ma na celu przede wszystkim uświadomienie 

konieczności dokonywania badań profilaktycznych, 

przekazanie informacji o najczęściej występujących 

nowotworach u ludzi i sposobach terapii. Realizacja 

zadania powinna mieć formę umożliwiającą jak 

najszerszy odbiór społeczny przekazywanych treści 

– przede wszystkim formę prelekcji i wykładów, 

uzupełnieniem mogą być informatory. 

Przekazywaniem wiedzy dotyczącej 

zasad profilaktyki nowotworowej powinny zajmować 

się osoby o odpowiednim przygotowaniu 

teoretycznym i praktycznym w danej dziedzinie 

(lekarze, pielęgniarki itd.) 

oraz wolontariusze działający w tej dziedzinie. 
 

2500 

7 Promocja honorowego 

krwiodawstwa. 

Zadanie  to ma na celu propagowanie oddawania krwi 

na rzecz ratowania życia ludzkiego. Powinno być ono  

realizowane przede wszystkim przez dobrze 

zorganizowaną i szeroko rozpowszechnioną promocję 

krwiodawstwa. Należy dostarczyć społeczeństwu 

wiadomości dotyczących roli krwi w organizmie, 

znaczenia honorowego krwiodawstwa, przekonania 

potencjalnych krwiodawców, że oddawanie krwi jest 

bezpieczne. Rozpowszechnianie tych informacji może 

odbyć się w formie ulotek, plakatów, ogłoszeń                             

w mediach. 

Realizacja tego zadania powinna objąć jak największą 

liczbę mieszkańców  Powiatu Ostródzkiego. 

3500 

8 Aktywizowanie dzieci 

niepełnosprawnych do 

uprawiania turystyki. 

Zadanie mające na celu organizację czasu wolnego                      

i zachęcanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania 

turystyki m.in. poprzez uczestnictwo w wyjazdach 

integracyjnych, wędrówkach, zabawach w plenerze 

przyczyniających się się do poznania atrakcyjnych 

2000 
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zakątków Powiatu Ostródzkiego.  

9 Przeciwdziałanie przemocy 

dzieci niepełnosprawnych 

intelektualnie z rodzin 

dotkniętych alkoholizmem. 

Celem zadania jest wspieranie działań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy dzieci niepełnosprawnych 

z rodzin dotkiętych alkoholizmem. Zadanie to może 

być realizowane m.in. poprzez wyjazdy, warsztaty, 

spotkania integracyjne z rówiesnikami. 

2000 

10 Warsztaty malarsko – 

rzeźbiarskie – edukacja 

artystyczna mieszkańców 

Ostródy i okolic. 

Celem zadania jest wspieranie inicjatyw i twórczych 

działań w dziedzinie malarstwa, rzeźby oraz w zakresie 

realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych 

terenu Powiatu Ostródzkiego. Przedsięwzięcie 

realizowane w ramach zadania obejmuje : 

-warsztaty malarsko – rzeżbiarskie  

- wystawy.  

3000 

11 Spotkanie z kulturą 

ukraińską. 

Działanie na rzecz mniejszości  ukraińskiej 

przybliżającej  jej kulturę dla środowiska lokalnego                 

w którym żyje, m.in poprzez teatr, koncert, wspólne 

muzykowanie, wystawy, spotkania.  

3500 

12 Cykliczne, comiesięczne 

spotkania literackie. 

Zadanie realizowane dla mieszkanców Powiatu 

Ostródzkiego przybliżające, przedstawiające twórców 

lokalnych, ich dorobek poetycki . 

Cykl spotkań literackich jest zamkniętą całością 

poprzez wybór twórców, tematu.  

1500 

13 Integracja środowiska 

artystycznego Powiatu 

Ostródzkiego. 

Celem zadania jest integracja środowiska atystycznego 

Powiatu Ostródzkiego.  

Zadanie to może być realizowane jako konferencje, 

spotkania, hepeningi, warsztaty, w których wezmą 

udział przedstawiciele środowiska atystycznego 

Powiatu Ostródzkiego.  

1500 

14 Wszechstronny rozwój 

dzieci przez sport. 

Celem tego zadania jest przede wszystkim  

wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poprzez  

sport. Zadanie może być realizowane m.in jako: 

- zajęcia  sportowe, 

- niekomercyjne zawody i rozgrywki sportowe  

o zasięgu powiatowym.  

Zadanie to ma na celu popularyzowanie aktywnego  

trybu życia wśród dzieci i młodzieży Powiatu  

Ostródzkiego.  
 

4000 

15 Zawody sportowe w rajdach 

konnych  o zasięgu 

powiatowym. 

Cele zadania : 

-popularyzacja jazdy konnej jako formy wypoczynku 

oraz dyscypliny sportowej. 

2000 
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- popularyzacja rajdów konnych odbywających się                    

na terenie Powiatu )stródzkiego.  

16 Zawody w piłce siatkowej               

o zasięgu ogólnopolskim. 

Celem tego zadania jest popularyzacja piłki siatkówej. 

Zadanie może być realizowane  poprzez 

zorganizowanie niekomercyjnych zawodów i 

rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim. 

4000 

 

4. Podmioty uprawnione do składania ofert : 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert 

uprawnione są następujące podmioty : 

- stowarzyszenia, 

- fundacje 

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia                                                  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

- spółdzielnie socjalne; 

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie     

(Dz. U. z 2014 r., poz. 715 ), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 

całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 

między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Ważne : 

Potencjalni oferenci nie mogą składać i otrzymać dotacji, jeżeli nie wywiązali się z wcześniej 

zawartych umów na realizację zadań powiatu.  

5. Zasady składania ofert : 

5.1 Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty 

na realizację zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu 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) (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszych 

Wytycznych). 
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5.2 Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej www.powiat.ostroda.pl zakładka 

ngo lub w biuletynie informacji publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ostrodzki.  

5.3 Do oferty, należy obowiązkowo dołączyć: 

- aktualny dokument rejestrowy stanowiący o podstawie prawnej działalności oferenta 

(aktualny oznacza, że wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień składania 

oferty), 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014, (UWAGA : sprawozdanie finansowe 

organizacji pozarządowych powinno zawierać wszystkie trzy elementy, tj : bilans, rachunek 

wyników, informację dodatkową). W przypadku gdy  podmiot składający ofertę nie posiada 

w/w sprawozdań za rok 2014, za właściwe uznaje się sprawozdanie merytoryczne                                          

i finansowe za rok 2013, 

- obowiązujący statut lub regulamin organizacji.  

Dokumenty winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione                     

do działania w imieniu oferenta. 

5.4 Jeżeli ten sam podmiot do jednej edycji konkursu składa więcej niż jedną ofertę, 

załączniki mogą być dołączone do jednej oferty, którą należy wskazać  w pozostałych. 

5.5 Oferty wadliwe, złożone na innych drukach albo niekompletne pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

5.6 Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

6. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert : 

6.1 Termin składania ofert na realizację zadań określonych w ust.3 niniejszych Wytycznych  

upływa 13.03.2015 r., godz. 15 :00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego                        

w Ostródzie),  

6.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.03.2015 r. o godz. 9:00 w pokoju nr 212 Starostwa 

Powiatowego w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 (CUP). 

6.3 Oferty na realizację poszczególnych zadań można złożyć osobiście (Kancelaria Ogólna 

pok.133) lub drogą pocztową na  poniższy adres : 

 

Starostwo Powiatowe 

ul. Jana III Sobieskiego 5   

14-100 Ostróda 

w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem : 

„Oferta na realizację zadania publicznego w 2015 r.”/ nazwa zadania/numer zadania zgodny  

z numeracją zawartą w ogłoszeniu 

http://www.powiat.ostroda.pl/
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Koperta zawierać musi dane identyfikacyjne oferenta (pieczęć lub odręcznie zapisana nazwa                         

i adres organizacji) 

6.4 Potwierdzeniem przyjęcia oferty jest pieczątka i podpis pracownika Starostwa 

Powiatowego w Ostródzie na kopercie z ofertą. Oferty, które wpłyną po wymaganym 

terminie nie będą rozpatrywane.  

6.5 Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert. 

 

7. Tryb rozpatrywania ofert : 

7.1 Złożona w terminie i zgodnie z zasadami oferta zostaje otwarta na posiedzeniu Komisji 

Konkursowej w dniu 19.03.2015 r. Komisja Konkursowa została powołana Uchwałą Zarządu 

Powiatu. Podczas otwarcia ofert obecni mogą być przedstawiciele organizacji, które złożyły 

swoje oferty.  

7.2  Komisja Konkursowa  po otwarciu przystępuje do oceny formalnej złożonych ofert. Na 

tym etapie oferta jest sprawdzana wg kryteriów formalnych określonych w pkt.9.1  

niniejszych Wytycznych.  

7.3 W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent ma prawo je uzupełnić                            

w nieprzekraczalnym terminie 4 dni roboczych od daty otwarcia ofert.  

7.4 Oferty, które spełniły wymogi formalne (lub  braki zostały uzupełnione  w wymaganym 

terminie)  zostają poddane ocenie merytorycznej wg kryteriów określonych w pkt. 9.2 

niniejszych Wytycznych. 

7.5 Oferty, które otrzymają, co najmniej 50 punktów zostaną uszeregowane przez Komisję 

Konkursową w formie listy rankingowej, która przedstawiona zostanie Zarządowi Powiatu                  

w Ostródzie do rozpatrzenia i ostatecznego zatwierdzenia.  

7.6 Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 

7.7  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. 

7.8 Każdy z oferentów zostanie powiadomiony na piśmie o pozytywnych lub negatywnych 

decyzjach Zarządu Powiatu w Ostródzie dotyczących złożonych ofert. Informacje te bedą 

podane do publicznej wiadomości.  

7.9 Po zatwierdzeniu oferty Zarząd Powiatu w Ostródzie zawiera z oferentem umowę                            

na realizację zadania (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Wytycznych). 

Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej   

pomiędzy Zarządem Powiatu, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana. 
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7.10 W przypadku zmian w realizacji umowy, w stosunku do określonych w ofercie, która 

stanowić będzie załącznik do umowy, oferent zobowiązany jest poinformować o tym Zarząd 

Powiatu.  

7.11 Zadanie uważa się za zrealizowane po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego z jego 

realizacji (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Wytycznych). 

 

 

8. Termin i warunki realizacji zadania :  

8.1  Zadanie może być realizowane od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2015 r.                                

W szczególnych sytuacjach, uzasadnionych specyfiką projektu, termin zakończenia zadania 

może ulec przedłużeniu (jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r.). 

8.2 Podmiot uzyskujący wsparcie ze środków samorządu powiatu, jest zobowiązany                       

do stosowania odpowiednich środków informowania i promowania Powiatu Ostródzkiego,        

w zależności od charakteru realizowanego projektu  np. poprzez umieszczanie herbu Powiatu 

lub/i informacji: „Zrealizowano przy współudziale finansowym Powiatu Ostródzkiego”. 

8.3 Przewiduje się prowadzenie monitoringu pod względem merytorycznym realizacji zadania 

i kontroli pod względem finansowym w trakcie jego realizacji ze strony Koordynatora                          

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

8.4 Koszty, które nie będą pokrywane w ramach dotacji : 

- Wydatki inwestycyjne, w tym m. in.: budowa, zakup budynków, zakup gruntów, 

- działalność gospodarcza, 

- pokrycie deficytu działalności organizacji, 

- wsteczne finansowanie projektów, 

- pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi to niezbędny 

element w realizacji projektu), 

- działalność polityczna i religijna, 

- przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Powiatu lub jego funduszy 

celowych na podstawie przepisów odrębnych, 

- wydatki na zakup środków trwałych, 

- wydatki na zakup sprzętu sportowego. Nie dotyczy to sprzętu sportowego oraz sprzętu 

użytkowego niezbędnego do wykonania zadania publicznego. 
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8.5 Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane w ofercie i uwzględnione                  

w umowie pod rygorem zwrotu wraz z odsetkami. Dofinansowanie obejmuje tylko koszty 

związane z realizacją zadania. 

8.6 Wykonawca zadania może samodzielnie, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, 

dokonać przesunięć środków pomiędzy pozycjami zaktualizowanego kosztorysu w pozycjach 

finansowanych z otrzymanej z samorządu Powiatu dotacji, stanowiącego załącznik do umowy 

do wysokości 10% w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu.  

8.7 Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości naliczane są odsetki zgodnie                                

z przepisami o finansach publicznych w wysokości okreslonej jak dla zaległości 

podatkowych.  

8.8 Inne zmiany, przed ich przeprowadzeniem, wymagają złożenia pisemnej prośby o zmianę 

warunków umowy. 

9. Kryteria formalne i merytoryczne oceny ofert : 

9.1 Kryteria oceny formalnej : 

 TAK NIE 

 

1. Oferta złożona w terminie 

 

2. Podmiot uprawniony 

 

3. Oferta wypełniona zgodnie z wzorem określonym w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia MPiPS z dnia 15.12.2010 r. 

 

4. Kompletność pieczęci i podpisów osób uprawnionych 

 

5. Aktualny odpis z rejestru 

 

6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok 

 

7. Obowiązujący statut lub regulamin organizacji 

 
8. Zgodność celów zadania z celami statutowymi organizacji. 

 

................ 

 

................ 

 

 

 

................ 

 

................ 

 

................. 

 

................ 

 

............... 

.............. 

 

.............. 

 

................ 

 

 

 

................ 

 

................ 

 

................ 

 

................ 

 

................ 

............... 

Oferta spełnia/ nie spełnia* wymogi formalne  

Uzasadnienie:..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... ..................................................  

* zanaczyć właściwe 
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9.2 Kryteria oceny merytorycznej : 

 KRYTERIA PUNKTACJA 

MAKSYMALNA 

1. Dobrze zaplanowany harmonogram działania (m.in. wymienione 

szczegółowo w kolejności działania, realność realizacji działań w 

założonych terminach, przejrzystość realizacji projektu)  

15 

2. Spójność celów projektu z celami zadania (czy projekt odpowiada na 

potrzeby konkursu określone w specyfikacji zadania) 
10 

3. Oryginalne, nowatorskie podejście do zadania (czy projekt wnosi 

nowe rozwiązania, jest innowacyjny) 
7 

4. Planowane rezultaty wynikające z realizacji projektu (liczba 

odbiorców, wydarzeń) oraz zasięg oddziaływania projektu 
12 

5. Spójny z działaniami  budżet (czy budżet jest czytelny, realny, czy 

wszystkie działania mają odniesienie w budżecie) 
10 

6. Wysokość wkładu pozyskanego z innych źródeł (wkład własny 

organizacji – finansowy lub pozafinansowy, środki spoza budżetu 

Powiatu, sposób w jaki jest to udokumentowane) 

10 

7. Zaangażowanie partnerów społecznych w realizację projektu  8 

8. Sposób promocji zadania oraz promowania Powiatu Ostródzkiego w 

związku z współfinansowaniem projektu 
10 

9. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań (doświadczenie w 

zarządzaniu podobnymi projektami, rzetelność i terminowość 

wykonania zadania, rozliczenia się) 

8 

10. Zasoby organizacji pozwalające na realizację projektu (liczba i 

doświadczenie osób realizujących projekt, liczba osób 

współpracujących) 

5 

11. Staranność przygotowanej oferty (wypełniona czytelnie, spis 

załączników, dokumenty spięte w sposób zapobiegający 

dekompletacji oferty) 

5 

 RAZEM 100 

           Aby oferta mogła być dalej rozpatrywana musi osiągnąć minimalny próg 50 punktów. 

 

Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 

 

CZĘŚĆ II – ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty na realizację zadań powiatu 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy na realizację zadań powiatu 

Załącznik nr 3 – Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadań powiatu 

 

 

Opracowała : 

Jolanta Dakowska – Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 


