Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance
w partnerstwie z gminą Trzcianka
ogłasza nabór ofert
kierowany do Podmiotów Ekonomii Społecznej
na projekty inicjatyw do realizacji w Centrum Integracji Społecznej

Ideą powstania Centrum Integracji Społecznej jest stymulowanie rozwoju lokalnej
społeczności poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw i projektów, zmierzających do aktywizacji
i integracji różnych grup społecznych, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem.
Celem naboru jest stworzenie kompleksowej oferty inicjatyw o charakterze społecznym,
kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych.
Proponowane

inicjatywy

winny

uwzględniać

przeciwdziałanie

wykluczeniu

społecznemu,

kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, aktywizację społeczną poprzez rozwój różnorodnych
usług społecznych.
Podmioty Ekonomii Społecznej, których oferty inicjatyw społecznych zostaną wyłonione
w naborze, otrzymają możliwość wykorzystania do realizacji proponowanych działań części
wspólnych obiektu, zgodnie z harmonogramem uzgadnianym z zarządcą CIS oraz – w miarę
dostępności przestrzeni - niezależny dostęp do przestrzeni biurowych zorganizowanych w formule
open-space w budynku Centrum Integracji Społecznej. Działalność zakwalifikowanych PES będzie
corocznie ewaluowana z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy, natomiast
w przypadku zwolnienia przestrzeni przyjmowane będą kolejne oferty wg wysokości zdobytych
ocen.

Kryteria podstawowe naboru
Podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003
nr 96 poz. 873), spełniające poniższe warunki:
- są zarejestrowane i prowadzą działalność na terenie oraz na rzecz mieszkańców gminy Trzcianka,
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- prowadzą ww. działalność statutową przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed złożeniem
wniosku
- posiadają zdolność do współpracy międzyinstytucjonalnej, współpracowały z instytucjami
publicznymi lub gminą Trzcianka i wywiązały się ze wszelkich zobowiązań publiczno-prawnych
- złożą ważną ofertę w naborze na właściwym formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia
(wraz z niezbędnymi załącznikami)
- zaproponują realizację projektów i inicjatyw zbieżnych z celami naboru i ideą powstania CIS
Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów podstawowych oznacza negatywną ocenę
formalną oferty i brak analizy i oceny jej części merytorycznej.

Kryteria oceny ofert


Potencjał organizacyjny (0-10 punktów): wielkość organizacji (zasoby kadrowe
i rzeczowe), doświadczenie w realizacji projektów w formalnym lub nieformalnym
partnerstwie z innymi organizacjami/instytucjami, znajomość środowiska, w którym
wnioskodawca funkcjonuje lub na które oddziałuje jakość wykorzystywanego zaplecza
i sprzętu



Doświadczenie

we

współpracy

z

administracją

publiczną

(0-10

punktów):

dotychczasowa współpraca z gminą/instytucjami publicznymi (ilość/rodzaj wspólnych
imprez/inicjatyw, ew. zaległości/problemy w rozliczeniach) oraz zapewnienie warunków
bezpieczeństwa podczas


zrealizowanych już inicjatyw

Proponowane do realizacji pomysły (0-10 punktów): opis planowanych do realizacji
działań z wykorzystaniem obiektu CIS lub jego otoczenia biorąc pod uwagę ilość inicjatyw,
jakość proponowanych działań, innowacyjność i zróżnicowanie inicjatyw, wykorzystanie
potencjału samego budynku, jak i przestrzeni poza obiektem



Otwartość na współpracę z innymi PES (0-10 punktów): opis proponowanych wspólnych
działań i planów z innymi organizacjami, grupami nieformalnymi, instytucjami publicznymi
(należy pamiętać, że biura udostępniane są w formule open-space – 2-3 organizacje będą je
współdzielić)
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Uzasadnienie potrzeby wykorzystania lokalu (0-10 punktów): opis motywacji i potrzeb,
które wpływają na konieczność zapewnienia wnioskodawcy biura na potrzeby działalności
w CIS, opis korzyści dla społeczności lokalnej z tytułu udostępnienia lokalu danemu
podmiotowi



Deklarowany wkład finansowy (0-10 punktów): czy wnioskodawca wykorzystywać będzie
środki własne, środki z innych źródeł publicznych, środki z grantów dla organizacji
pozarządowych, skąd pochodzić będą proponowane środki skierowane na planowane
działania, jaki będzie sposób finansowania działań, jaka będzie skala finansowania tych
zadań



Wpływ

realizacji

inicjatyw

na

promocję

gminy

Trzcianka

(0-10

punktów):

czy proponowane działania przyczynią się do promocji gminy, w jaki sposób i na jaką skalę
(lokalnie/regionalnie/ogólnopolsko)


Uwzględnienie

zadań

przewidywanych

wnioskiem

w

konkursie

2.8

POWER

(5 punktów): gmina Trzcianka realizować będzie projekt dotyczący uruchomienia Centrum
Usług Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.8 Rozwój
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – oceniający przyznają dodatkowe
punkty jeśli ofertę wnioskodawcy będzie przewidywać realizację zadań z zakresu usług
społecznych, które będzie można wykorzystać do wdrożenia ww. projektu CUS.
Minimalna liczba punktów, która oznaczać będzie pozytywną ocenę merytoryczną oferty to co
najmniej 50% sumy wszystkich możliwych do zdobycia punktów tj. 38 punktów. Oferty ocenia
komisja konkursowa złożona przedstawicieli Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. K.
Iłłakowiczówny w Trzciance. Ocena końcowa jest ostateczna. Wszelkie odwołania ze stosownym
uzasadnieniem kierować można do Burmistrza Trzcianki w terminie 3 dni od otrzymania informacji
o wynikach.

Dodatkowe informacje o lokalach przeznaczonych pod działalność PES
Sale biurowe będą zorganizowane w formule open-space (jednocześnie z danego biura korzystać
mogą maksymalnie 2-3 organizacje, w zależności od potrzeb danych podmiotów) z dedykowanymi
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szafkami, biurkami i krzesłami do prowadzenia działalności. Wszystkie biura dedykowane PES
posiadają niezależne wejście z zewnątrz budynku. Obiekt, w którym mieszczą się lokale
jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozostałe przestrzenie będą udostępniane
przez Zarządcę obiekty, czyli Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Trzciance zgodnie
z dostępnym harmonogramem i możliwościami organizacyjnymi.
Terminy i warunki składania ofert
Oferty należy składać w budynku Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny
w Trzciance przy ul. Sikorskiego 22 (II piętro) w Dziale Księgowo-Administracyjnym w zamkniętych,
opieczętowanych (pieczątka z nazwą oferenta) kopertach w godzinach pracy placówki.
Na kopertach należy umieścić napis: „nabór ofert na projekty inicjatyw w Centrum Integracji
Społecznej”.


termin składania zgłoszeń: oferty przyjmowane są na bieżąco



termin ogłoszenia wyników: w ciągu 30 dni od złożenia oferty



formularz ofert znajduje się na stronie internetowej BPiCK (biblioteka-trzcianka.pl)
oraz na stronie internetowej gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl).

Do oferty należy załączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji (odpis powinien być zgodny z aktualnym stanem),
kopię statutu organizacji oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni zatwierdzony
rok.
Wymogi formalne spełnia oferta, która została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu,
na obowiązującym formularzu, zgodnie z wymogami określonymi

w warunkach naboru ofert

oraz została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.
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