ZATWIERDZAM

SEKRETARZ STANU
w MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ
Czesław MROCZEK

Otwarty Konkurs Ofert
na realizację zadań publicznych zlecanych
przez Ministra Obrony Narodowej w 2013 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych.

I. Wspieranie wykonania zadania publicznego:

1. Rodzaj zadania: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(w tym: kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa,
przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby
w Narodowych Siłach Rezerwowych; budowanie pozytywnego wizerunku
Sił Zbrojnych RP w społeczeństwie i Polskich Kontyngentów Wojskowych
w misjach poza granicami państwa; prowadzenie działalności żołnierzy rezerwy,
w stanie spoczynku, kombatantów i weteranów)

1) Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości
ok. 600 000,00 zł.
2) Termin realizacji zadań: 05.08.2013 r. - 28.12.2013 r.
3) Oferty należy składać do dnia 21.06.2013 r.
4) Termin wyboru ofert: do 17.07.2013 r.
5) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
6) Warunki niezbędne do realizacji zadań określone zostaną w umowie o wsparcie
realizacji zadania publicznego.
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2. Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

(w tym działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego,
edukacji obywatelskiej w oparciu o zajęcia programowe przedsięwzięcia
o charakterze patriotycznym związane ze świętami narodowymi, wojskowymi
oraz rocznicami historycznych wydarzeń)

1) Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości
ok. 500 000,00 zł.
2) Termin realizacji zadań: 25.08.2013 r. - 28.12.2013 r.
3) Oferty należy składać do dnia 21.06.2013 r.
4) Termin wyboru ofert: do 17.07.2013 r.
5) Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert ujęte są w załączniku
do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.
6) Warunki niezbędne do realizacji zadań określone zostaną w umowie o wsparcie
realizacji zadania publicznego.

III. Warunki składania ofert:

1.

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). Wzór oferty
jest dostępny także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca wojska
ze społeczeństwem). Oferenci składający wniosek o wsparcie wydania publikacji zobowiązani
są dołączyć maszynopis, który umożliwi jego wstępną ocenę.

2.

W dniu 26.06.2013 r. zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej MON
oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl wykaz ofert niespełniających warunków
formalnych. Oferent będzie miał prawo złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów
w ciągu 5 dni roboczych od dnia opublikowania stosownej informacji (tj. do dnia
3.07.2013r.) przy czym decyduje data wpływu lub złożenia w Kancelarii DWiPO.

3.

Oferty należy przesyłać na adres: Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji
Obronności MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.

4.

Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DWiPO w terminie
do 21.06.2013 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem
dotacji w oczekiwanej wysokości.
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5.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert objętych konkursem określone
są w Zasadach przyznawania i rozliczania przez Ministra Obrony Narodowej dotacji
na realizację zadań publicznych w zakresie obronności organizacjom pozarządowym
w 2013, które stanowią integralną część ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji
Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

6.

Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Wychowania i Promocji
Obronności MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań
w Zakresie Obronności. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w siedzibie Departamentu
Wychowania i Promocji Obronności do dnia 17.07.2013 r.

7.

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl, po 17.07.2013 r.

III. Termin i warunki szczegółowe realizacji zadań.
1.
2.

Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować
będzie umowa o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji
Obronności MON pod nr telefonu: 22/ 68 40 175 , 68 40 142 , 68 40 193,
od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00-14:00.

DYREKTOR
DEPARTAMENTU WYCHOWANIA
i PROMOCJI OBRONNOŚCI
płk Jerzy GUTOWSKI
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