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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 649/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2019 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019 pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego 
i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”

Nazwa konkursu
Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego                w 2019 roku pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.
Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym mieszkańców województwa śląskiego, jak również zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem:
	dzieci i młodzieży,
	osób aktywnych zawodowo,
	osób z grup ryzyka, w tym znajdujących się w sytuacji kryzysu psychicznego,
	osób w wieku senioralnym.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez:
	prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wzmacniającego zdrowie psychiczne, przeciwdziałania seksualizacji dzieci i młodzieży oraz zapobieganie 
i wczesne wykrywanie zaburzeń depresyjnych;
	prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym przeciwdziałanie narażeniu na stres, zapobieganie mobbingowi i promowanie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym;
	wzmocnienie zdrowia psychicznego osób z grup ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami depresyjnymi i osób po próbach samobójczych;

utrzymanie w aktywności osób w wieku senioralnym.
Tematyka konkursu wynika z realizowanego przez Województwo Śląskie „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022”.
Wskazane w konkursie tematy wpisują się także w następujące cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:
Cel strategiczny: Wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.
Cel operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.
Podmioty uprawnione
Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa              w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                            i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
Terminy składania ofert i rozstrzygnięć
Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim w terminie do dnia                           26 kwietnia 2019 r. 
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.
Kompletne oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej  (parter, pok. 164) ww. Urzędu 
przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (40-037) lub Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej (43-300) 
przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie (40-200) przy ul. Sobieskiego 7. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a nie data stempla pocztowego.
	Wraz z ogłoszeniem o konkursie ofert zamieszcza się wzór oferty (załącznik nr 1 
do ogłoszenia), zgodnie z którym realizator składa ofertę.
	Dofinansowane będą projekty, których realizacja potrwa od dnia podpisania umowy                         z Województwem Śląskim, maksymalnie do dnia 30.11.2019 r.
	Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05.07.2019 r.
	Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert może zostać zmieniony, konkurs ofert może zostać odwołany przed upływem terminu na złożenie ofert lub może zostać przedłużony termin składania ofert.

Zadania przewidziane do dofinansowania
Preferowane będą projekty o zasięgu lub znaczeniu regionalnym. Przewiduje się dotowanie projektów, które będą się wpisywały w realizację następujących typów przedsięwzięć:
	Organizowanie kampanii społecznych, eventów, konferencji, warsztatów, wykładów i zajęć profilaktycznych dotyczących tematyki konkursu.
	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej tematyki konkursu poprzez opracowanie, wydawanie                   i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Kryteria oceny
Każda oferta podlega ocenie. Ocena ofert jest dwuetapowa. Pierwszy etap obejmuje ocenę formalną, a drugi etap ocenę merytoryczną. Ocenie merytorycznej podlegają tylko te oferty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. 
Kryteria i punktacja w zakresie oceny merytorycznej oferty:
- kryteria merytoryczne – 0-8 pkt,
- kryteria finansowe – 0-4 pkt,
- kryteria organizacyjne – 0-4 pkt,
- zasięg i znaczenie regionalne – 0-2 pkt
Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona na podstawie „Zasad przyznawania
i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym”, stanowiących załącznik do Uchwały nr 2676/299/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.11.2018 r.
Kwoty dotacji
Na realizację zadań ujętych w ofertach wyłonionych w ramach konkursu Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza kwotę 300 000,00 zł.
	Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.

Wkład finansowy (na który składają się: środki finansowe własne, świadczenia pieniężne                 od odbiorców zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych oraz pozostałe) musi stanowić co najmniej 10% w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji.
	Łączna kwota przyznanej dotacji jaką może otrzymać podmiot występujący o dotację                             na realizację zadania w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego nie może przekroczyć 20 000,00 zł.
Dotacja przyznana z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania publicznego               nie może być wykorzystana na: 
	wydatki dokonywane poza terminem wskazanym w umowie,

odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
wydatki finansowane aktualnie z innych źródeł,
nagrody finansowe dla osób zajmujących się realizacją zadania,
działalność gospodarczą, 
pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania, 
koszty obsługi zadania publicznego przekraczające 10% dotacji,
działalność polityczną.
Koszty kwalifikowane
Koszty merytoryczne:
Koszty związane z wynagrodzeniem osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji zadania na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia (np. trenerów, ekspertów, artystów, psychologów, pedagogów).
	Koszty organizacji imprez (np. wynajem sali, koszty związane z eksploatacją pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby beneficjentów).
	Usługi i koszty edukacyjno-szkoleniowe.
	Materiały dydaktyczne i szkoleniowe, pomoce naukowe.
	Usługi poligraficzne i wydawnicze.
	Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania.
	Usługi transportowe niezbędne do wykonania zadania.
	Wyżywienie uczestników zadania.
Koszty promocji przedsięwzięcia (np. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe, gadżety promocyjne).
Koszty obsługi zadania:
Koszty osobowe administracji i obsługi zadania (np. koordynator zadania, obsługa prawna  
projektu, księgowość).
Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania w części przypadającej 
na dane zadanie (np. opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe).
Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy z Województwem Śląskim. Daty wystawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności, muszą się mieścić w terminie realizacji zadania.
Do oferty wpisuje się jedynie koszty kwalifikowane.
Oferta i załączniki
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (wzór oferty stanowi załącznik nr 1                       do niniejszego ogłoszenia) wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 2) poniżej.
	Załączniki do oferty określone zostały we wzorze oferty.
	Przedstawienie projektu zgodnego ze statutem podmiotu.
	Podmiot uprawniony składając ofertę winien wskazać konkurs, w którym oferta ma zostać
rozpatrzona. 
	Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jednostkę organizacyjną Województwa Śląskiego.
	Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie                    z Krajowym Rejestrem Sądowym (zwanym dalej KRS), bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). 
	W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w KRS (lub innym właściwym rejestrem) do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez  

      osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z KRS, bądź innym dokumentem  
      regulującym kwestię reprezentacji. 
	Uzupełnień i zmian ofert można dokonywać do dnia składania ofert określonego 
w przedmiotowym ogłoszeniu. W tym czasie oferenci mogą wycofać złożoną ofertę 
i złożyć ją ponownie, po dokonaniu ewentualnych poprawek i zmian. Wycofanie   

      oferty wymaga formy pisemnej.
Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej
1)    Oferent jest uprawniony do złożenia oferty.
2)    Oferta została złożona na właściwym formularzu.
3)    Oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
4)    Przedmiot działalności oferenta mieści się w obszarze, w którym realizowany jest konkurs.
5)    Oferta jest kompletna, czyli  wszystkie pola oferty są wypełnione.
6)    Do oferty dołączono wszystkie wymagane załączniki.
7)    Oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z KRS 
  (lub innym właściwym rejestrem) w sposób czytelny (przy użyciu pieczęci imiennych).
8)    Informacje podane w ofercie są spójne z zapisami w KRS lub innym właściwym rejestrem.
9)    Oferent może pobierać opłaty od adresatów zadania tylko w sytuacji jeśli jego statut lub inny dokument wewnętrzny przewiduje prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.
10)  Do oferty dołączono wymagane kserokopie dokumentów, zawierające potwierdzenia                 ich zgodności z oryginałem.
11)  Oferta zawiera propozycję realizacji jednego zadania konkursowego.
12)  Oferta wypełniona została czytelnie.
13)  Wkład własny w wymaganej wysokości.
14)  Wnioskowana w ofercie kwota środków finansowych nie przekracza maksymalnej możliwej do wnioskowania kwoty środków finansowych określonej w ogłoszeniu.
15)  Wnioskowana kwota dotacji nie przekracza wartości procentowej kosztów kwalifikowanych   
       wskazanych w ogłoszeniu.
Tryb wyboru
 Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej   
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
	 Oceny formalnej ofert dokonuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu  

 Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
	 Oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego.
	  Komisja ocenia jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
	  Komisja ocenia oferty pod względem merytorycznym zgodnie z kryteriami określonymi                      

  w niniejszym ogłoszeniu.
	  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
	  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
	  Lista ofert ocenionych pozytywnie przez komisję konkursową, które stanowią propozycje   

  zadań do dofinasowania zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
9)    W terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej propozycji zadań   
       do dofinansowania wskazanych przez  komisję konkursową, oferentowi przysługuje 
       odwołanie do komisji konkursowej. Odwołanie składa się w formie pisemnej w miejscu   
       składania oferty. Rozstrzygnięcie odwołania przez komisję konkursową jest ostateczne. 
10)  Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego, po zapoznaniu 
       się z protokołem komisji konkursowej.
11)  Zarząd Województwa Śląskiego przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu  
  objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Śląskiego.
12)  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy  
  ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Międzywydziałowego 
       Zespołu Zadaniowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej      
       i Częstochowie w terminie do 05.07.2019 r.
13)  Podmiot biorący udział w konkursie może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty  
  na podstawie pisemnego wniosku. 
Warunki zawarcia umowy
 Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, której brzmienie zostanie określone  
 przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
 Śląskiego, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tym zakresie. 
	 Umowa, o której mowa w pkt 1), wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	 W celu zawarcia umowy zlecającej zadanie wyłonione do dofinansowania w drodze  

 konkursu, podmiot któremu przyznano dotację winien złożyć zaktualizowany harmonogram                   
       i kosztorys realizacji zadania w 2 egzemplarzach, a w przypadku oferty wspólnej również  
      umowę pomiędzy Zleceniobiorcami, określającą zakres ich świadczeń.
4)   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 oferenta.
Zadania zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim
Lista zadań zrealizowanych w ramach konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


Wyjaśnień dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Referatu Polityki Zdrowotnej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, którego siedziba mieści się w Katowicach przy ul. Reymonta 24, tel.: (32) 77 40 959.


