MIASTA
RURMISTRZ
RAWA MMOWIECKA Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Działającna podstawieUchwałyNr IYl?ZlIL Rady Miasta Rawa Mazowieckaz dnia 31 stycznia
2011 r. w sprawie okreś|enia
warunków i trybu finansowaniarozwojusportu przez Miasto Rawa
pożytku
Mazowieckaoraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawyz dnia 24 kwietnia2003 r. o działa|ności
publicznegoi o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn.zm.), uchwaĘ Nr
xxxLIl244l13 Rady Miasta Rawa Mazowieckaz dnia 27 listopada2013 r. w sprawie przyjęcia
ProgramuWspółpracyMiastaRawa Mazowieckaz organizacjamipozarządowymi
oraz podmiotami
pożytku
wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działa|ności
pub|icznegoi o wo|ontariacie
na 20L4 r., ogłaszamotwartykonkursofert:
na wsparcie realizacjizadania publiczncgo w 2O14 r. z zakrsu turystyki i krajoznawstwa Organizacja XIV Rawskiego R.odzinnego Rajdu Rowerowego.
Przewidwrana lnrota na wsparcie realizacji zadania - 1o.ooo'oo zł
(koszt rea|izacji tego zadania w 2013 r. wyniósł 1o.ooo zł)
Konkurs ofeń prowadzonv jest według nastepuiacych zasad
1. W otwartym konkursieofert mogą uczestniczyćorganizacjepozaządowe oraz inne podmioĘ
pożytkupub|icznego
wymienionew art.3ust.3 ustawyz dnia24 kwietnia2003r. o działa|ności
io
wo|ontariacie,
które łączniespełniająnasĘpującewarunki:
. prowadządziata|ność
statutowąw dziedzinieobjętejkonkursem,
. dysponująodpowiednio
wyszko|oną
kadrązdo|nądo rea|izacji
zadania,
. posiadajądoświadczenie
niezĘdnedo rea|izacji
zadaniaĘdącegopzedmiotemkonkursu,
r pzedstawiają poprawniesporządzonąofertę, zgodną z zadaniem konkursuna stosownym
formulazu,wrazz Wymaganymi
załącznikami.
2. Zadaniebędącepzedmiotemkonkursu Ędzie rea|izowane
w terminieod 11 sierpnia 2o1ł r.
do 30 września2014 r.
3. ofeĘ należypzesłaćpocztąlub składaćw biuze podawczymUzędu Miasta Rawa Mazowiecka
w terminiedo dnia 7 sieronia 2o14 r. (czwartek) do godz. l5o (Pl. Piłsudskiego
5, 96-200
Rawa Mazowiecka,pok. nr 17). Nie Ędą rozpatrywaneoferty,które zostanązłożone,
uzupełnione
poc*ą po wskazanymterminie.
a|bowpłryną
4, ofeĘ zostanąrozpatzone pzez KomisjękonkursowąpowołanązaządzeniemBurmistza Miasta
po upływieterminuzgłaszaniaofert.
Rawa Mazowieckaniezwłocznie
5. ogłcszeniewynikówkonkursunasĘri w Biu|eĘnieInformacjiPublianejoraz na tab|icyogłoszeń
po akceptacjiprzezBurmistza MiastaRawaMazowiecka.
Uzędu Miastaniezwłocznie
'
wyboru:
6. Kryteriastosowaneprzydokonywaniu
. możliwość
realizacjizadaniapzez podmiotpzedstawiającyofertę(kwalifikacje,uprawnieniai
realizatorów,dotychczasoweosiągnięcia),
doświadczenie
. efektywność
(re|acjakosztów i rezu|tatów,ocena ka|ku|acjikosztów realizacjizadania,W tym
grup,uczestników),
zadania,p|anowana
i|ość
do zakresurzeczowego
odniesieniu
. zakres finansowaniazadania z innych źródełniż budżetmiasta (w tym wie|kość
środków
własnych),
. zete|nośći terminowość
oraz sposób roz|iczeniaśrodkówfinansowych(biorąc pod uwagę
rea|izacjęzadańw popnednimokresie),
r posiadaniebazydo realizacjizadania.
. środkifinansowezostanąprzydzie|one
wg i|ości
zgłoszonychuczestników'oraz czasu trwania
obozusportowego
. zgłoszeniezawyżoneji|ościuczestnikówpowodujezwrot niena|eżnie
pobranejdotacji, oraz
możeskutkowaćnie przyznaniemdotacjiw |atachnasĘpnych.
Szczegołoweinformacjeo konkursieofert jak równieżformulaz ofert są dostępnew Uaędzie Miasta
w Wydziale oświaĘ, Ku|tury,Zdrowia i Sportu, P|. Piłsudskiego5 oraz na stronie internetowej
www.bip.rawamazowiecka.pl
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