Zmiany w sposobie składania ofert w otwartych
konkursach ofert.
KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I KLUBÓW SPORTOWYCH.
Na sesji w dniu 28 października br. Rada Miejska uchyliła uchwałę w sprawie warunków finansowania
rozwoju sportu w Gminie Mosina (https://mosina.esesja.pl/posiedzenie/8f522abb-56d9-4), która następnie
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w celu uprawomocnienia się. Na
ostatniej sesji w dniu 25 listopada br. Rada Miejska uchwaliła także Roczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi na 2022 rok (https://mosina.esesja.pl/posiedzenie/97f88fd4-1a1b-4).
Konsekwencją takich działań jest ujednolicenie zasad i trybu składania ofert w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych. W tym roku konkurs zostanie ogłoszony i zrealizowany na podstawie Ustawy o
pożytku publicznym i wolontariacie, a co za tym idzie będzie obowiązywał jednolity dla wszystkichwzór
oferty ( w załączeniu). Jest to szczególnie ważna informacja dla organizacji sportowych, które do tej pory
składały dokument do konkursów na innych drukach.
Kolejną zmianą będzie składanie wniosków za pośrednictwem platformy internetowej online (
www.witkac.pl).
W najbliższym tygodniu zaprosimy Państwa na specjalne szkolenie w tym zakresie, a podczas składania
wniosków zapewnimy pomoc i dostęp do komputera w urzędzie tak, aby wniosek został złożony sprawnie i
poprawnie. Zmiana ta jest dla wszystkich bardzo korzystna. Urzędowi umożliwia uporządkowanie i
automatyzację całego procesu, a Państwo po przesłaniu wniosku zyskujecie pewność, że jest on poprawnie
wypełniony (system wyłapuje błędy m.in. matematyczne).
W załączeniu do informacji tekstowa wersja instrukcji. Zachęcamy do zapoznania się z nią i na etapie
szkolenia zadawania już konkretnych pytań w celu rozwiania wszystkich wątpliwości.
Konkurs zostanie ogłoszony w okolicach 10 grudnia – o dokładnej dacie i rozpoczęciu naboru poinformujemy
Państwa w osobnym komunikacie.
Czas na złożenie wniosku będzie wynosił standardowo minimum 21 dni. Warunki udziału w konkursie zostaną
niebawem podane w ogłoszeniu.
Prosimy o zweryfikowanie zapisów w statutach (głównie w statutach fundacji i stowarzyszeń). Każda organizacja
w swoich zadaniach musi mieć zapisy umożliwiające jej składanie wniosku na konkretne zadanie – w tym
zakresie nic się nie zmienia, ale to ważna kwestia i należy o niej pamiętać bo co roku przerabiamy to od nowa.
Załączamy również Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Są tam wymienione zdania
jakie w tym roku zostały przyjęte do realizacji i na jakie będzie można składać oferty.
Od 6 września 2021 roku zmieniły się też zasady realizacji ofert w związku z ustawą o zapewnieniu
dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. Korzystając z dofinansowania musimy brać pod uwagę
wszystkie grupy społeczne i projektować tak zadania, aby w sposób racjonalny zapewnić dostępność dla osób ze
szczególnymi potrzebami.
Załączamy również szczegółową informację z zakresem możliwych działań, które będzie można pokryć z dotacji
w celu zapewnienia dostępności.
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