Otwarty Konkurs Ofert
na realizację zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej
w 2011 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. Zlecanie zadań publicznych nastąpi w formie
powierzenia lub wspierania w niżej wymienionych rodzajach zadań.

I. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
w obszarach:
Popularyzowanie informacji o profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w otoczeniu
społecznym resortu obrony narodowej;
Upowszechnianie informacji o Narodowych Siłach Rezerwowych, w tym zasad
naboru i ich funkcjonowania;
Wsparcie uczestników oraz weteranów misji wojskowych poza granicami kraju
i ich rodzin;
Kształtowanie postaw proobronnych, nabywanie wiedzy i doskonalenie
umiejętności w dziedzinach przydatnych dla obronności, w tym organizowanie
i prowadzenie szkoleń specjalistycznych przydatnych w SZ RP;
Wsparcie

działalności

żołnierzy

rezerwy,

w

stanie

spoczynku

oraz

kombatantów;
Szkolenie selekcyjne (samolotowe), dla kandydatów do Wyższej Szkoły
Oficerskiej Sił Powietrznych.

1.

Na realizację zadania przewiduje się kwotę w wysokości 4 020 000 zł.
Wysokość dostępnych środków może ulec zmniejszeniu w przypadku
dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej. W 2010 roku Minister
Obrony Narodowej zlecał w podobnym rodzaju zadanie na kwotę 6 220 000 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do tego Otwartego
Konkursu Ofert.
3. Termin realizacji zadania: 1.02.2011 r. – 30.11.2011 r.
4. Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2011 r.

5. Warunki

do

realizacji

zadania

określone

zostaną

w

umowie

o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
W odniesieniu do obszaru – „Szkolenie selekcyjne (samolotowe), dla
kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych” wymagane są
dodatkowe warunki:
- możliwość przeszkolenia 70-80 kandydatów,
- określenie przydatności do szkolenia w powietrzu kandydatów do WSOSP,
- przeprowadzenie szkolenia teoretycznego w wymiarze ok. 150 godzin,
- przeprowadzenie szkolenia praktycznego w wymiarze ok. 20 godzin wg.
zatwierdzonego przez ULC programu szkolenia,
- posiadanie certyfikatów ULC,
- posiadanie odpowiedniego sprzętu, bazy lokalowej oraz instruktorów
do realizacji szkolenia,
- preferowana kadra instruktorska z wojskowym doświadczeniem lotniczym.
II. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
w obszarze: Działalność społeczno-wychowawcza, edukacyjna oraz kulturalna
skierowana do żołnierzy i pracowników wojska oraz ich rodzin.
1. Na realizację zadania przewiduje się kwotę w wysokości 1 300 000 zł.
Wysokość dostępnych środków może ulec zmniejszeniu w przypadku dokonania
zmian w projekcie ustawy budżetowej. W 2010 roku zadanie nie było ogłaszane.
2. Zasady przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do tego Otwartego Konkursu
Ofert.
3. Termin realizacji zadania: 1.02.2011 r. – 30.11.2011 r.
4. Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2011 r.
5. Warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.

III. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w obszarze:
Promocja innowacyjnych programów przysposobienia obronnego i edukacji dla
bezpieczeństwa.
1. Na realizację zadania przewiduje się kwotę w wysokości 100 000 zł.
W 2010 roku zadanie nie było ogłaszane. Wysokość dostępnych środków

może ulec zmniejszeniu w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy
budżetowej.
2. Zasady przyznawania dotacji ujęte są w załączniku do tego Otwartego
Konkursu Ofert.
3. Termin realizacji zadania: 1.02.2011 r. – 30.11.2011 r.
4. Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2011 r.
5. Warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.

IV.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w obszarze:

Przygotowanie reprezentacji SZ RP do udziału w zawodach sportowych,
organizacja przedsięwzięć w obszarze kultury fizycznej w SZ RP.
1. Na realizację zadania przewiduje się kwotę w wysokości 2 200 000 zł.
Wysokość dostępnych środków może ulec zmniejszeniu w przypadku
dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej. W 2010 roku zadanie nie
było ogłaszane.
2. Zasady przyznawania dotacji ujęte w są w załączniku do tego Otwartego
Konkursu Ofert.
3. Termin realizacji zadania: 1.02.2011 r. – 30.11.2011 r.
4. Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2010 r.
5. Warunki realizacji zadania:
- podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki
i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze w tym:
- kadrę specjalistów wymaganych kwalifikacjach sportowych (trenerzy)
potwierdzonych dokumentami,
- bazę lokalową, materiałowo-techniczną umożliwiającą realizację zadania.
Szczegółowy wykaz zadań w tym rodzaju jest ujęty w załączniku.
V. Warunki składania ofert:
1. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią
załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór

oferty jest dostępny także na stronie internetowej

WWW .wojsko-polskie.pl

(patrz

współpraca wojska ze społeczeństwem).
2. Oferty należy przesyłać na adres:
Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
3. Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DWiPO
w terminach podanych przy poszczególnych rodzajach zadań. 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.
4. Termin, 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 2011”, które stanowią
załącznik do ogłoszenia, zamieszczone są również w Biuletynie Informacji
Publicznej MON oraz na stronie internetowej WWW.wojsko-polskie.pl.
5. 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 od stycznia do marca 2011.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej

WWW .wojsko-

polskie.pl.
VI.

Termin i warunki szczegółowe realizacji zadań.

6. Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia
zadania regulować będzie umowa o wsparcie lub o powierzenie realizacji
zadania publicznego.

VII.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wychowania
i Promocji Obronności MON pod nr telefonu: 22/ 68 40 142, 68 40 175, 68
40 193, od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00-14:00.

