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TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok
OGŁOSZENIE
Gmina Słupia ogłasza nabór dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy do udziału
w konkursie „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” dofinansowanym ze środków województwa Świętokrzyskiego w
ramach dotacji celowej. Projekty będą oceniane co do zgodności z kryteriami naboru. Komisja będzie oceniać złożone
projekty wniosku w oparciu o następujące wymagania formalne:
1.
2.
3.
4.

projekt powinien być złożony na wymaganym druku (Załącznik nr 1 do ogłoszenia)
decydująca jest data i godzina wpływu złożenia projektu do realizacji
poświadczenie za zgodność kopii dokumentów określających cele stowarzyszenia
wyrażenie zgody właściciela nieruchomości na realizację projektu.

Gmina zabezpiecza na realizację projektu kwotę 3 000,00 zł. W przypadku ujęcia we wniosku zadań już ujętych w budżecie
gminy na rok 2018 ww. kwota powiększa się o te środki.
Głównym celem konkursu jest aktywizacja środowisk lokalnych istniejących na terenie województwa świętokrzyskiego.
Ponadto realizowany konkurs ma na celu:
a. Rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz pobudzenie aktywności
społecznej, kulturalnej i gospodarczej, działania na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych;
b. Działanie na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
c. Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społecznokulturalnemu wsi oraz wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
Realizowany konkurs „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” ukierunkowany jest na zadania polegające na:
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 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.),
1. tworzenie szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji i integracji służących do użytku publicznego,
2. zakupy inwestycyjne towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych
oraz tradycyjnych zawodów (m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych itp);
1. prace inwestycyjne mające na celu urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków, skwerów i innych miejsc
wypoczynku;

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konkursie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do
składania projektów do Urzędu Gminy w Słupi, w terminie do dnia 16.04.2018 r. Kontakt telefoniczny pod
numerem (41) 381 60 24.
Zasady wyboru projektów
1. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną projekty/zadania które są ujęte w budżecie gminy na 2018r.
2. W drugiej kolejności decyduje wyższy udział środków własnych stowarzyszenia przeznaczonych na wykonanie zadania
wskazanego w ofercie.
3. W przypadku projektów o identycznej wartości środków własnych stowarzyszenia, decyduje data /godzina złożenia oferty.
Gmina dokona wyboru uwzględniając wartość wkładu własnego stowarzyszeń, zabezpieczone środki Gminy Słupia (
3000,00zł ) oraz możliwą dotację Urzędu Marszałkowskiego.
zgodnie z zapisami § 5 ust 4 regulaminu konkursu Uchwała Nr 3546/18 Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2018 r. Maksymalnie objętych dofinansowaniem może zostać do trzech
projektów z danej gminy.
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