1


                                                                                                                         Załącznik nr 1 
                                                                                                                         do Uchwały nr  375 /25  /V/2015 
                                                                                                                         Zarządu Województwa Śląskiego
                                                                                                                         z dnia     19.03. 2015 r.


Nazwa konkursu
Otwarty konkurs ofert Województwa Śląskiego na zadanie publiczne w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” realizowane w 2015 roku.
Cel konkursu 
Zadanie publiczne, zgłoszone do otwartego konkursu ofert, będzie realizowane poprzez: działania wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020.
Celem konkursu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez:
	upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
	działania w obszarze wsparcia psychologicznego dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin,
	kształtowanie właściwych postaw społecznych przeciwdziałających stygmatyzacji i dyskryminacji, likwidację stereotypów, błędnych wyobrażeń i mitów wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym edukacja służąca przeciwdziałaniu dyskryminacji ludzi starszych,
	zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,

rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy,
organizację systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego dla dorosłych oraz dzieci,
	podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym terapeutów środowiskowych).
Podmioty uprawnione 
Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w konkursie są statutowo działające  w obszarze ochrony zdrowia:
	organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
	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, 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. 
Termin składania ofert i rozstrzygnięć

Oferty należy składać do 15 kwietnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (40-037 Katowice) przy ul. Ligonia 46 (Kancelaria Ogólna pok. 164) w godzinach od 7:30 do 15:30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) lub w Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 oraz w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.
Formularze ofert (zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania) można uzyskać na stronie internetowej, pozostałe wzory dokumentów na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego można uzyskać na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl, w zakładce: Tematy – Śląskie dla organizacji pozarządowych - Dokumenty. 
Dofinansowane będą projekty, których realizacja potrwa do dnia 15 listopada 2015 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2015 r.  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Śląskiego może ustanowić termin rozstrzygnięcia konkursu dłuższy niż 30 dni od terminu składania ofert.
Rodzaj zadania 
1. Edukacja z zakresu promocji zdrowia psychicznego.

Kierunki działania                         
	organizacja kampanii społecznych, seminariów, konferencji, sesji i warsztatów ukierunkowanych na tematykę zdrowia psychicznego,
	realizacja programów informacyjno–edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, 
	upowszechnianie wiedzy o zaburzeniach psychicznych poprzez: publikacje (w tym multimedialne), druk ulotek, informatorów,
	organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym terapeutów środowiskowych).


2. Wspieranie wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla promocji zdrowia psychicznego.

Kierunki działania                         
	organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, festynach, konkursach, wystawach, warsztatach dotyczących promocji i ochrony zdrowia psychicznego.


3. Wczesna pomoc psychospołeczna jako element promocji zdrowia psychicznego.

Kierunki działania                         
	organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży,

prowadzenie działań informujących o dostępnej w województwie śląskim pomocy dla ofiar przemocy, katastrof i klęsk żywiołowych dla osób będących w stanach kryzysu psychicznego.
Kryteria oceny
Merytoryczne
Ocena

1. Wskazanie istotnych kwestii problemowych dotyczących zaburzeń psychicznych mieszkańców województwa śląskiego (opis szczegółowych potrzeb, diagnoza), które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu.
Maksymalnie 5 pkt.

2. Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników).
Maksymalnie 5 pkt.

3. Zakładany wpływ realizacji zadania na opisane w ofercie potrzeby.
Maksymalnie 5 pkt.

4. Możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony:
	posiadane zasoby kadrowe, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków podmiotu uprawnionego,

dotychczasowe doświadczenie w zakresie działań dotyczących ochrony i promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,
opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania.
Maksymalnie 5 pkt.

5. Harmonogram realizacji zadania jest spójny i realny oraz zawiera wszystkie etapy potrzebne do wykonania zadania. 
Maksymalnie 5 pkt.

6. Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:
	 adekwatność kosztów do efektów realizacji zadania,
	 zasadność przedstawionych kosztów.

Maksymalnie 5 pkt.

7. Udział środków/zasobów własnych na realizację zadania ze strony podmiotu uprawnionego (w tym wkład własny finansowy lub pozyskany z innych źródeł, wkład osobowy w postaci pracy wolontariuszy czy pracy społecznej członków podmiotu uprawnionego).
Maksymalnie 5 pkt.
Kwota dotacji
Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 200 000,00 zł.
Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów całości zadania (kosztów kwalifikowanych).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może być wyższa niż określona w pkt. 2.
Do wartości zadania można wliczyć wartość pracy wolontariuszy (wycenioną po cenach rynkowych), nie może ona jednak stanowić całego wkładu własnego (konieczny wkład finansowy). 
Dotacja przyznana z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:
	zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,

remonty budynków, zakupy gruntów, 
działalność gospodarczą, 
pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania oraz działalność polityczną. 
Koszty kwalifikowane
Do kosztorysu w ofercie należy wpisać wyłącznie koszty kwalifikowane tj. bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji:  
usługi poligraficzne i wydawnicze,
	wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji zadania na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
zakup materiałów dydaktycznych i szkoleniowych i innych pomocy  niezbędnych do wykonania zadania,
wynajem elementów technicznych niezbędnych do wykonania zadania (np. nagłośnienie, oświetlenie, scena itd.),
usługi pocztowe i telekomunikacyjne (na podstawie faktur),
koszty promocji przedsięwzięcia,
wyżywienie uczestników zadania niepobierających wynagrodzenia,
usługi transportowe niezbędne do wykonania zadania,
	koszty zorganizowania pokazów, konkursów, prezentacji,
	 koszty utrzymania i prowadzenia biura podmiotu (np. czynsz, media, opłaty bankowe, obsługa administracyjno-biurowa, księgowość itp.) bezpośrednio związane z realizacją zadania jednak nie więcej niż 10 % wartości wszystkich pozostałych kosztów kwalifikowanych.
Koszty kwalifikowane, które nie mogą być sfinansowane z dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego:
wynagrodzenie pracowników podmiotu realizującego zlecone zadanie na podstawie umowy o pracę, 
bezpłatne użyczenia i darowizny (np. lokalu, sprzętu) nie są kosztami kwalifikowanymi i nie można ująć ich w kosztorysie zawartym w ofercie.

Oferta i załączniki
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6 z 2011 r. poz. 25), w Kancelarii Ogólnej (pokój 164) Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.
Do oferty dołącza się aktualny odpis z rejestru/ewidencji (Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji), zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
	W zadaniach, gdzie część kosztów ujętych w kosztorysie jest finansowana bezpośrednio przez partnerów/sponsorów (faktury/rachunki będą wystawione na partnera/sponsora), wymaganym załącznikiem jest oświadczenie partnerów/sponsorów o wysokości środków przekazanych na zadanie. W tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego”, środki te należy wpisać w punkt 3.3 „pozostałe” (nie w środki własne).
W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie 
z rejestru/ewidencji (Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji), do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione (tj. wymienione w odpisie).
	Załączniki są w sposób trwały związane z ofertą. 
	Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jego jednostkę organizacyjną.
Uzupełnień ofert można dokonywać do dnia składania ofert, określonego w niniejszym Ogłoszeniu.
Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej
Wskazanie zgodności projektu zadania ze Śląskim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020.
Oferta wypełniona czytelnie, podane informacje winny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
Wykazanie innych źródeł finansowania zadania (poza wkładem osobowym).
Wypełnione wszystkie pola, tabele, oświadczenia zawarte w ofercie. 
Oferta podpisana przez osoby uprawnione statutowo bądź upoważnione w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
Załączniki dołączone do oferty są oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie kopii.
	Oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki.
Tryb wyboru
Oferty złożone do konkursu i prawidłowe pod względem formalnym, opiniowane są przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.
Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej.
	Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
	Zarząd Województwa Śląskiego przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Śląskiego.
	O podjętych decyzjach podmioty uprawnione są powiadamiane pisemnie.
Warunki zawarcia umowy
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji projektu (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem).
Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników - 3 egz. zaktualizowanego harmonogramu/kosztorysu zadania, oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru/ewidencji (Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji), jeśli nastąpiły zmiany, a w przypadku oferty wspólnej również umowy pomiędzy Zleceniobiorcami, określających zakres ich świadczeń. W zadaniach, gdzie część kosztów ujętych w kosztorysie jest finansowana bezpośrednio przez partnerów/sponsorów (faktury/rachunki będą wystawione na partnera/sponsora) należy dołączyć umowę partnerską/sponsorską, określającą podział zadań i wysokość wkładu finansowego partnera/sponsora.
Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia i rozliczenia umowy na zadanie zlecone zamieszczone są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce: Tematy – Śląskie dla organizacji pozarządowych - Dokumenty, (z wyłączeniem wzorów umów partnerskich/sponsorskich).
	Zarząd Województwa Śląskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania publicznego znacząco odbiega od opisanego 
w ofercie, podmiot utraci osobowość prawną, brak jest organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, zostaną ujawnione nieznane wcześniej istotne okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu uprawnionego.
Zadania zrealizowane 
w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim
Lista zadań zrealizowanych w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia psychicznego jest dostępna na stronie: internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl oraz w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej.


Wszelkich informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, którego siedziba mieści się w Katowicach przy ul. Reymonta 24. pok. 522, Tel. 32 77 40 078.







