Ogłoszenie o konkursie

Rada Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park ogłasza konkurs
na wsparcie finansowe Stowarzyszeń realizujących program rozwoju sportu i kultury
fizycznej na terenie m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów

Przedmiotem konkursu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia działalności szkoleniowej w
dyscyplinach sportowych objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie m.st.
Warszawy.

Kwota dofinansowania przyznawana w ramach niniejszego konkursu wynosi : 155.000,00
złotych (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

I.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia kultury fizycznej inne niż Klub Sportowy
Warszawianka, które spełniają następujące warunki:
1.

jest organizacją pożytku publicznego zgodne z art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności
pożytku publicznego (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.),

2.

siedzibą stowarzyszenia kultury fizycznej jest m.st. Warszawa,

3.

prowadzi działalność szkoleniową na terenie m.st. Warszawy,

4.

prowadzi szkolenie w dyscyplinach sportowych objętych systemem współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży,

5.

złoży oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, że w chwili
przyznawania dotacji nie zalega z zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z przepisów prawa
oraz w stosunku do organów podatkowych, Fundacji i Fundatorów,

6.

II.

w chwili przyznawania dotacji prowadzi działalność statutową od minimum 2 lat.

Wniosek o dotacje powinien zostać sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszego ogłoszenia i powinien zawierać w szczególności
1.

nazwę stowarzyszenia kultury fizycznej,

2.

dokument potwierdzający rejestrację w KRS lub innym rejestrze stowarzyszeń,

3.

oświadczenie, o którym mowa w pkt I.5,

4.

dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia sportowe,

5.

program szkolenia związany z okresem tego szkolenia, proponowany okres przyznania dotacji,

6.

zobowiązanie do informowania Rady i Zarządu Fundacji o okolicznościach skutkujących
wstrzymaniem lub cofnięciem dotacji, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego ogłoszenia.

III.

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy złożyć w związku z ubieganiem się o
dofinansowanie
1.

wniosek o dotację sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

2.

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, że w chwili
przyznawania dotacji nie zalega z zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z przepisów prawa
oraz w stosunku do organów podatkowych, Fundacji i Fundatorów,

3.

zobowiązanie do informowania Rady i Zarządu Fundacji o okolicznościach skutkujących
wstrzymaniem lub cofnięciem dotacji, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego ogłoszenia,

4.

dokument potwierdzający rejestrację w KRS lub innym rejestrze stowarzyszeń – oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby,

5.

dokumenty potwierdzające opisane we wniosku z pkt III.1 osiągnięcia sportowe – oryginał lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

IV.

Opis sposobu przygotowania wniosków o dofinansowanie
1.

Wniosek należy przygotować w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.

2.

Do wniosku należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami
niniejszego ogłoszenia.

3.

W przypadku, gdy jako załącznik do wniosku zostanie dołączona kopia jakiegoś dokumentu
powyższa kopia powinna być potwierdzona „Za zgodność z oryginałem” i podpisana przez osobę
upoważnioną.

4.

Wniosek musi być sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, oraz podpisany przez upoważnioną osobę. Wnioski nieczytelne nie będą
rozpatrywane.

5.

Wniosek, załączniki oraz wszystkie oświadczenia powinny być podpisane przez osobę (osoby)
upoważnione. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika, lub inną osobę
upoważnioną, nie wymienioną w KRS do wniosku należy dołączyć prawnie skuteczne
pełnomocnictwo lub upoważnienie.

6.

Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

7.

Wniosek składany ma być w jednym egzemplarzu. Złożenie większej liczby wniosków, lub złożenie
wniosku zawierającego propozycje alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków
złożonych przez Stowarzyszenie.

8.

Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami musi być spięty w teczkę lub trwale zszyty, wszystkie

zapisane strony winny być ponumerowane i minimum parafowane przez osobę podpisującą
wniosek.
9.

W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Stowarzyszenie winno w sposób nie
budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

10. Stowarzyszenie poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V.

Termin i miejsce składania wniosków o dotację
1.

Wniosek o przystąpienie do konkursu z wymaganymi dokumentami należy przesłać lub złożyć w
nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem
„Nie otwierać Konkurs - Na wsparcie finansowe Stowarzyszeń realizujących program rozwoju
sportu i kultury fizycznej na terenie m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów”, w terminie 14 dni od
daty opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji www.wodnypark.com.pl tj. do
dnia 04.11.2014 r.

2.

Adres korespondencyjny na który należy składać wnioski: Mokotowska Fundacja Warszawianka –
Wodny Park; 02-511 Warszawa; ul. Merliniego 4. Godziny pracy Fundacji: 8.00 – 16.00.

VI.

Informacje dodatkowe
1.

Warunki wypłaty środków finansowych i rozliczania dotacji

a. dofinansowanie przyznaje się na działania programu rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie
m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów, realizowane w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca
2015 roku.
b. wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi na mocy zawartej umowy pomiędzy Fundacją a
Stowarzyszeniem kultury fizycznej, wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,
c. katalog wydatków, które mogą być pokrywane ze środków z otrzymanej dotacji określa
każdorazowo umowa wsparcia finansowego,
d. podmioty kultury fizycznej nie mogą ubiegać się o dofinansowanie, gdy suma środków przyznanych
z różnych źródeł przekroczy wartość zadania,
e. rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi na zasadach i w terminach określonych w umowie.

2.

Cofnięcie przyznanego dofinansowania może nastąpić w przypadku gdy:

a. podmiot nie realizuje programu szkoleniowego,
b. otrzymane wsparcie finansowe przeznacza na inne niż statutowe zadania i cele lub zbywa je na
rzecz innych podmiotów, a także wykorzystuje w sposób sprzeczny z zawartą umową.

3.

Rada Fundacji zastrzega sobie prawo:

a.

nie przyznania dotacji bez podania przyczyn,

b.

decyzji o wysokości i zakresie przyznanej dotacji.

