BOP/JG/2017/061
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem
własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
1. NAZWA ZADANIA
„PROGRAM WSPARCIA PROFESJONALNEGO – WSPIERANIE PIŁKI NOŻNEJ JESIEŃ 2017”
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.
2. RODZAJ ZADANIA
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania
wynosi: 2.921.000,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
Powyższa kwota zapisana jest w budżecie Miasta. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację
tego zadania może ulec zmianie. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów zadania.
Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe, a dotacja może być przyznana jedynie na
pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania. Organizacje (zwane dalej Klubami)
deklarujące wkład finansowy z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winny go
odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna
decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem). Niezrealizowanie
przez Organizację deklarowanych środków finansowych ogółem, wkładu osobowego
i rzeczowego ogółem może skutkować żądaniem Gminy Miasto Szczecin - do zwrotu części
dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Klub procentowym podziałem środków
pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.
Konkurs ogłaszany jest na podstawie Uchwały Nr XXV/593/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2017, oraz Uchwały
Nr XXIV/571/16 (z późn. zm.) z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie „Programu współpracy
Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

4.
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.)
2) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, Dz. U. z 2017r., poz. 573);
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zdania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz.
1300);

4) Uchwałą Nr XXX/876/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin;
5) Zarządzeniem Nr 499/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012 roku
w sprawie zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego (zm. Zarządzenie Nr 512/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia
2014 r.)
6) Załącznikiem Nr 1 do konkursu stanowiącym zakres rzeczowo-merytoryczny
dofinansowania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.
5. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017
roku.
6. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1) W konkursie mogą uczestniczyć Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Miasto
Szczecin, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia
zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych, oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
2) Konkurs kierowany jest do klubów sportowych, które:
a) realizują cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXX/876/13 Rady Miasta
Szczecin z dnia 27 maja 2013 roku - w sprawie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem (piłka nożna),
c) nie posiadają zaległości finansowych wobec MOSRiR Szczecin, oraz wobec ZUS i US
(Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego),
d) posiadają niezbędne środki techniczne i materialne (urządzenia techniczne, sprzęt,
itp.),
e) dysponują własną bazą sportową, lub wynajmują obiekt dedykowany do uprawiania
piłki nożnej,
f) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
g) posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
h) promują Gminę Miasto Szczecin,
i) właściwie realizowały dotychczas powierzone zadania,
j) prowadzą szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych biorących udział
w rozgrywkach organizowanych przez odpowiednie struktury Polskiego Związku
Piłki Nożnej,
k) posiadają co najmniej dwie drużyny biorące udział w rozgrywkach ligowych,
l) zobowiązują się do organizacji wydarzenia sportowo - rekreacyjnego o charakterze
piłkarskim dla mieszkańców miasta (osiedla, szkoły lub społeczności z terenu
działania klubu).

3) Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków, o które występuje oferent.

4) Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą
Miasto Szczecin a Klubem starającym się o dofinansowanie z przedmiotowego konkursu.
5) W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana klub dokonuje aktualizacji
kosztorysu, oraz opisu poszczególnych działań - albo wycofuje swoją ofertę.
6) W zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych ogółem (środki
finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego, środki
finansowe z innych źródeł) oraz wkład osobowy i rzeczowy w odniesieniu do przyznanej
dotacji - nie powinny być niższe niż zadeklarowane w złożonej ofercie.
7) Przyznanie środków finansowych warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych
z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową
minął przed przystąpieniem podmiotu do otwartego konkursu ofert.
8) W przypadku prowadzonych innych sekcji w klubie - przyznane środki mogą zostać
wykorzystane tylko i wyłącznie na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu.
7.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 30.06.2017 r.
Oferty, które wpłyną po terminie - nie będą rozpatrywane.
Kluby zgłaszające swoją ofertę w konkursie - zobowiązane są do podania adresu mailowego
osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego
poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
W przypadku braku adresu mailowego klub zobowiązany jest podać kontaktowy numer
telefonu.
Do oferty należy dołączyć:
Kluby ubiegające się o dofinansowanie w ramach Otwartego Konkursu Ofert, zobowiązane są do
załączenia następujących dokumentów:
1) imiennego wykazu zawodników klubu wraz z potwierdzeniem zgłoszenia do
macierzystego związku piłkarskiego,
2) aktualnej kopii licencji zezwalającej na udział w rozgrywkach,
3) wykazu drużyn biorących udział w rozgrywkach, wraz z wynikami i tabelą końcową - po
rundzie wiosennej sezonu 2016/2017, oraz terminarz rozgrywek na rundę jesienną
2017/2018 dla poszczególnych drużyn,
4) plan promocji Gminy Miasto Szczecin (jako odrębny załącznik do oferty zawierający
planowane przez organizatora działania promocyjne);
5) plan wydarzenia sportowego dla mieszkańców miasta (dzielnicy, szkoły, osiedla na
którym klub działa), uwzględniający: charakter, cele, miejsce i termin wydarzenia, oraz
zakładane koszty,
6) aktualne (nie starsze niż jeden miesiąc od momentu złożenia oferty konkursowej)
zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oraz niezaleganiu w opłacaniu podatków z Urzędu Skarbowego,
7) kopii dokumentu potwierdzającego użytkowanie (najem lub dzierżawa) obiektu
sportowego na terenie Gminy Miasto Szczecin,

8) oświadczenia o wysokości pobieranych opłat (składki, lub inne świadczenia) od członków
klubu - wraz z kopią obowiązującej uchwały zarządu w tej sprawie,
9) załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy,
10) Informację o grupach młodzieżowych (ilość, liczebność z podziałem na kategorie
wiekowe, listy imienne, kadra szkoleniowa, terminy treningów, wyniki sportowe w roku
poprzedzającym) lub kopie umowy o współpracy dotyczącej szkolenia dzieci i młodzieży.
Uwaga! Załączniki należy dołączyć do oferty w formie osobnych, odpowiednio
ponumerowanych dokumentów.
8. TRYB WYBORU OFERT
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych (BOP)
celem sprawdzenia pod względem formalnym, przez co rozumie się: wypełnienie wszystkich
wymaganych pól formularza oferty, stwierdzenie kompletności wymaganych załączników, oraz
sprawdzanie oferty pod kątem zaistnienia oczywistych omyłek.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej - BOP wzywa klub do usunięcia
braków formalnych i oczywistych omyłek, w ciągu dwóch dni roboczych od dnia wysłania maila,
a w przypadku braku możliwości powiadomienia klubu drogą elektroniczną - od dnia
przekazania informacji telefonicznej.
Jeżeli klub nie usunie braków formalnych i oczywistych omyłek w ww. terminie, oferta pozostaje
bez rozpatrzenia. Następnie oferty kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja
ocenia merytorycznie oferty i rekomenduje je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy
Prezydenta który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.
10. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze ofert i ocenie poszczególnych wniosków brane będą pod uwagę następujące
kryteria punktowe (maksymalna liczba punktów: 260):
1) merytoryczna wartość oferty - w tym zakładana realizacja celu publicznego wskazanego
w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXX/876/13 Rady Miasta Szczecin, oraz możliwość realizacji
zadania publicznego przez podmioty uprawnione (0-1 pkt),
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania (0-5 pkt),
3) kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizowały zadanie
publiczne (0-2 pkt),
4) wkład finansowy własny, rzeczowy i osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem
świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków klubu (0-2 pkt),
5) dotychczasowa współpraca z klubem - biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz
sposób rozliczenia otrzymanych środków na wcześniejsze zadania (0-10 pkt),
6) ilość drużyn biorących udział w rozgrywkach ligowych, oraz ilość zawodników szkolonych
przez klub (0-20 pkt),
7) charakter prowadzonej działalności - kluby profesjonalne, kluby osiedlowe, kluby
zajmujące się tylko i wyłącznie szkoleniem dzieci i młodzieży (0-20 pkt),
8) poziom sportowy (centralny, makroregionalny, regionalny, lokalny) reprezentowany
przez poszczególne drużyny klubu uczestniczące w rozgrywkach (0-100 pkt) – pod uwagę
brane będą:
a) klasa rozgrywkowa wszystkich drużyn klubu uczestniczących w rozgrywkach,
b) osiągane wyniki przez poszczególne drużyny,
c) progres wyniku sportowego w porównaniu do poprzednich sezonów,

d) ilość punktów uzyskanych przez kluby we współzawodnictwie MSiT,
e) poziom i jakość rozgrywek (zainteresowanie kibiców, mediów.
9) działalność społecznej na rzecz środowiska lokalnego (0-30 pkt), w tym:
a) dostępność do udziału w zajęciach szkoleniowych dla mieszkańców danego osiedla –
dotyczy klubów osiedlowych,
b) koszty ponoszone przez zawodników klubu (składki, wpłaty własne lub inne
świadczenia),
c) ocena proponowanego wydarzenia sportowego dla mieszkańców miasta (osiedla,
szkoły lub innej grupy docelowej),
d) współpracy ze szkołami, innymi placówkami
10) promocja Gminy Miasto Szczecin na rundę jesienną sezonu 2017/2018 (0-50 pkt),
11) koszty ponoszone z utrzymaniem własnej bazy sportowej (0-20 pkt).
Dotację mogą uzyskać wyłącznie te podmioty, które uzyskają więcej niż 50 % (tj. co najmniej
130 punktów) za ww. kryteria konkursowe.

11. TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) w siedzibie Gminy Miasto Szczecin w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Gminy Miasto Szczecin,
12. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA KONKURSU
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert
nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
12. INFORMACJE DODATKOWE
1) Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin
w roku poprzednim i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości
dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym - wyniosły:
a)2017 rok I półrocz - 2.970.000 zł
b)2016 rok
– 1.390.000 zł
c)2015 rok
– 1.200.000 zł
2) Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie
informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon 91 424 51 05,
www.szczecin.pl/bop, e-mail: bop@um.szczecin.pl.
3) Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się w dniu
20.06.2017 r. w sali 335 OP (III p.) Urzędu Miasta Szczecin o godz. 12:00.
4) Wszelkich informacji o konkursie udzielają osoby uprawnione z ramienia Gminy Miasto
Szczecin do kontaktów:
a) Zdzisław Szwarczewski (Wydział Sportu), tel. (91) 4351128, e-mail:
zszwarcz@um.szczecin.pl;
b) Joanna Gabinowska (Biuro ds. Organizacji Pozarządowych), tel. (91) 4245914, e-mail:
jgabinow@um.szczecin.pl.

