Załącznik 1
do Uchwały nr 3546/18 Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 21 lutego 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU
„ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ na 2018 rok”
FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
§ 1. Cele wsparcia konkursu
Realizacja konkursu pozwoli na pozyskiwanie Beneficjentom niezbędnych funduszy
na realizację przedsięwzięć pomocnych w osiągnięciu następujących celów:
1) Rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz pobudzanie
aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej, działania na rzecz wspólnot
i społeczności lokalnych;
2) Działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
3) Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno –
kulturalnemu wsi oraz wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa
i ochrony ludności.
§ 2. Forma Pomocy
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w tym zakupy inwestycyjne ma formę refundacji
wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach projektu.
§ 3. Uprawnieni do otrzymania wsparcia
 gmina wiejska,
 gmina miejsko – wiejska
z terenu województwa świętokrzyskiego
§ 4. Przedmiot dofinansowania
Dotacja celowa udzielana będzie uprawnionym z tytułu realizacji projektów w zakresie:
1)

budowa małych obiektów, odbudowa oraz przebudowa obiektów publicznych
pełniących funkcje społeczno – kulturalne, jak również służących poprawie
bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP, itp.),

2)

zakupy inwestycyjne mające na celu wyposażenie obiektów publicznych pełniących
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funkcje społeczno - kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, obiektów
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, a także infrastruktury
towarzyszącej, jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice,
domy kultury, strażnice OSP, itp.),
3)

tworzenie szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji i integracji służących
do użytku publicznego,

4)

zakupy inwestycyjne towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów (m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych itp);

5)

prace inwestycyjne mające na celu urządzanie i porządkowanie terenów zielonych,
parków, skwerów i innych miejsc wypoczynku;
Ubiegając się o wsparcie projektu niezbędne jest posiadanie wymaganych pozwoleń
oraz dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz innych dokumentów wymaganych
przepisami prawa.
§ 5. Zasady przyznawania dotacji
Organizacje

1)

pozarządowe

(koła

gospodyń

wiejskich,

stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, ochotnicze straże pożarne, itp.) działające na
terenie gmin w województwie świętokrzyskim, których cele statutowe są zgodne z
celami wsparcia niniejszego konkursu, składają do właściwej miejscowo z uwagi na
miejsce realizacji projektu gminy propozycje projektów przeznaczonych do realizacji.
Każda z organizacji może złożyć jedną propozycję projektu.
2)

Projekty

będą

przekazywane

za

pośrednictwem

Gminy

do

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
3)

Dotacja może być przyznana jedynie na wsparcie zadań, o których mowa w paragrafie
4 regulaminu.

4)

Złożenie wniosku o wsparcie nie gwarantuje przyznania dotacji. Maksymalnie
objętych dofinansowaniem może zostać do 3 projektów z danej gminy.

5)

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne i prawidłowe, złożone według
obowiązującego w dniu składania wniosku wzoru.

6)

Podmioty, których projekty zostaną rekomendowane przez Komisję Konkursową będą
mogły otrzymać dotację. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie przez
Gminy umowy o przekazanie dotacji. W przypadku, gdy suma dofinansowania
zgłoszonych wniosków przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie
zadania,

organizator

konkursu

zastrzega
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sobie

możliwość

proporcjonalnego

zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W tym
przypadku organizator będzie żądał przedstawienia zaktualizowanego kosztorysu,
zakresu

i harmonogramu realizacji zadania dostosowanego do

wysokości przyznanych środków.
7)

Zarząd Województwa przyznając dotacje może wskazać pozycje z kosztorysu objęte
dofinansowaniem z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

8)

Koszty ponoszone w ramach realizacji zadania są kwalifikowane, jeżeli:
 są związane bezpośrednio z realizowanym zadaniem, niezbędne do jego realizacji,
 zostały faktycznie poniesione (tzn. nastąpił rozchód środków finansowych z rachunku
bankowego wnioskodawcy na podstawie faktury),
 są udokumentowane dowodami księgowymi (faktury, umowy, rachunki do umów),

9)

Przyznane środki nie mogą być przeznaczone na finansowanie kosztów stałych
działalności podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, a także na pokrycie
wierzytelności i zobowiązań podmiotu niezwiązanych z realizacją dofinansowanego
zadania.

10) Od

podjętych

decyzji

o

przyznaniu

dotacji

przez

Zarząd

Województwa

Świętokrzyskiego nie przysługuje odwołanie.
§ 6. Wysokość dotacji
1)

Wysokość dotacji dla podmiotów uprawnionych nie może przekroczyć 80% kosztów
kwalifikowanych realizacji zadania.

2)

Wymagany finansowy wkład własny Gminy wynosi minimum 20% całkowitej
wartości zadania.

3)

Maksymalna wysokość dotacji – 10 000,00 zł.
§ 7. Wydatki podlegające dofinansowaniu

Do wydatków podlegających dofinansowaniu zaliczane będą wyłącznie te koszty określone
we wniosku o wsparcie, które zostały poniesione po podpisaniu umowy na realizację
projektu.
§ 8. Budżet wsparcia
Środki finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł przeznaczone na realizację konkursu
„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” pochodzą ze środków własnych Samorządu
Województwa Świętokrzyskiego i przeznaczone są na realizację wydatków inwestycyjnych
w tym zakupów inwestycyjnych.
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§ 9. Wymagane dokumenty
Prawidłowo wypełniony formularz wniosku, w którym oprócz podstawowych

1)

informacji należy zamieścić precyzyjny opis planowanego działania, tj. szczegółowy
zakres rzeczowy zadania, termin i miejsce jego realizacji, kalkulacja przewidywanych
kosztów, informacje o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie, którego
dotyczy zadanie.
Wniosek wraz z załącznikami powinien

2)

być kompletny, podpisany przez osoby

uprawnione.
Dokumenty przedłożone jako kserokopie winny być potwierdzone za zgodność

3)

z oryginałem. Jeśli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi powinny
podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
Wniosek jest sporządzony prawidłowo pod względem formalnym jeżeli spełnia

4)

następujące kryteria:


wniosek złożony na prawidłowym formularzu,



wniosek złożony w wymaganym w regulaminie terminie,



zadanie jest zgodne z celami i założeniami konkursu,



kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem
formalno-rachunkowym,



wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione; podpisy muszą być czytelne
z podaniem imienia i nazwiska z zaznaczeniem pełnionej funkcji lub opatrzone
pieczęcią imienną.

5)

Wnioski nie spełniające powyższych wymogów, niekompletne i/lub nieprawidłowe
zostaną odrzucone ze względów formalnych.

6)

Wnioski spełniające ww. wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej przez
komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
§ 10. Realizacja wsparcia

1)

Ogłoszenie regulaminu konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

2)

Składanie propozycji projektów przez podmioty o których mowa w rozdziale 5 pkt 1
niniejszego regulaminu do właściwych miejscowo gmin.

3)

Powołanie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego komisji konkursowej
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do weryfikacji merytorycznej wniosków w ramach konkursu „Odnowa Wsi
Świętokrzyskiej na 2018 rok”.
Prowadzenie naboru wniosków przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

4)
i

Środowiska

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Świętokrzyskiego

w Kielcach.
Weryfikacja wniosków:

5)


pod względem formalnym przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Środowiska,



pod względem merytorycznym oraz opracowanie listy rankingowej przez komisję
konkursową.
Podjęcie przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały w sprawie

8)

zatwierdzenia przedłożonej przez komisję konkursową listy rankingowej wniosków.
9)

Podpisanie umów.

10)

Realizacja projektów.

11)

Składanie

w

Departamencie

sprawozdania

Rozwoju

Obszarów

Wiejskich

i

Środowiska

z realizacji projektu wraz z wymaganymi załącznikami.

12) Weryfikacja sprawozdania:


jeśli sprawozdanie nie zostało wypełnione poprawnie lub nie posiada wymaganych
dokumentów lub dokumenty te nie spełniają określonych w umowie wymagań,
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska wezwie beneficjenta do
usunięcia braków w terminie 14 dni od daty złożenia sprawozdania;



w przypadku kiedy sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zostanie złożone
w przeciągu ostatnich 14 dni przed ostatecznym terminem rozliczenia projektu
zawartym w umowie, wówczas ostatecznym terminem uzupełnienia sprawozdania
jest ostateczny termin rozliczenia projektu;



w przypadku nie usunięcia braków w wymaganym terminie lub w przypadku nie
zachowania ostatecznego terminu złożenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego dotacja celowa na realizacje projektu nie zostanie przekazana.

13)

Przekazanie środków nastąpi po pozytywnej weryfikacji sprawozdań z realizacji
projektów.

14)

Departamentowi Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska przysługuje prawo
kontroli prawidłowości, celowości i rzetelności realizacji oraz rozliczenia projektu od
momentu rozpoczęcia realizacji projektu przez Beneficjenta. Kontrola może być
przeprowadzona w miejscu realizacji projektu. Zrealizowany projekt może być
kontrolowany w okresie 5 lat od rozliczenia projektu.

15)

Beneficjent

stosownie

do

przeprowadzonych
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działań

zobowiązany

będzie

do przechowywania dokumentacji w terminie 5 lat od rozliczenia projektu.

§ 11. Harmonogram działań w ramach konkursu
Etapy postępowania

Termin

1.

Składanie propozycji projektów do gmin

do 16 kwietnia

2.

Nabór wniosków konkursowych

do 30 kwietnia

3.

Weryfikacja wniosków i opracowanie listy rankingowej przez komisję konkursową

do 30 maja

4.

Zatwierdzenie przez Sejmik Województwa listy
rankingowej

czerwiec 2018

5.

Podpisywanie umów

po zatwierdzeniu
przez Sejmik listy
rankingowej

6.

Realizacja projektów

do 31 października

7.

Składanie dokumentacji rozliczeniowej

do 12 listopada

8.

Weryfikacja sprawozdań

do 30 listopada

9.

Przekazanie środków finansowych

do 15 grudnia

Lp.

§ 12. Zasady wyboru
1)

W pierwszej kolejności do realizacji będą przyjmowane projekty, które uzyskały
najwyższą ilość punktów.

2)

W przypadku projektów o takiej samej ilości punktów decyduje wyższy udział
środków własnych beneficjenta.

3)

W przypadku projektów o takiej samej ilości punktów i identycznej wartości środków
własnych beneficjenta, decyduje data złożenia oferty.
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§ 13. Kryteria oceny wniosków
Wnioski będą oceniane według następujących kryteriów:
Kryterium wyboru

Liczba
punktów

Lp.
1.

Udział środków własnych w finansowaniu zadania powyżej wymaganych
20 %

max. 10

2.

Sposób promocji projektu

max. 5

3.

Dotychczasowa aktywność, doświadczenie beneficjenta w realizacji zadań
i projektów z zakresu objętego celami wsparcia

max. 2

4.

Dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca

max. 4

Razem:

Max. 21

Szczegółowe kryteria oceny wniosków
1. Udział środków własnych w finansowaniu zadania powyżej wymaganych 20% - maksymalna
ilość punktów 10
Udział środków własnych w finansowaniu zadania
20%
1

21 25%
3

26 30%
4

31 –
35%
5

36 –
40%
6

41 –
46%
7

46 –
50%
8

pow. 50%
10

2. Sposób promocji projektu - maksymalna ilość punktów 5
Sposób promocji projektu

pkt

brak

tylko
w miejscu
projektu

obejmuje
sąsiednie
miejscowości

obejmuje
teren całej
gminy

obejmuje teren
województwa

poprzez gazetę, radio,
TV, itp.

0

1

2

3

4

5

3. Dotychczasowa aktywność, doświadczenie beneficjenta w realizacji zadań i projektów
z zakresu objętego celami wsparcia - maksymalna ilość punktów 2

pkt

brak

Realizacja przynajmniej jednego projektu
w ciągu ostatnich 3 lat

Realizacja dwóch lub więcej projektów
w ciągu ostatnich 3 lat

0

1

2

4. Dochód podatkowy gminy na 2017 r., w której planowana jest realizacja projektu
w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) - maksymalna ilość punktów 4
Dochód podatkowy gminy na 2017 r., w której planowana jest realizacja projektu
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w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Nie więcej niż 75% średniej krajowej

Powyżej 75% średniej krajowej – nie
więcej niż 100% średniej

Średnia krajowa i więcej

4

2

0
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