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Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie w zakresie sportu

Prezydent Legnicy na podstawie uchwały nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia
27  grudnia  2010  roku  w sprawie  warunków  i trybu  finansowania,  tworzenia
warunków,  w tym  organizacyjnych,  sprzyjających  rozwojowi  sportu,  uchwały
Nr  XX/192/12  Rady Miejskiej  Legnicy  z  dnia  28.05.2012  r.  zmieniającej  uchwałę
w  sprawie  warunków  i trybu  finansowania,  tworzenia  warunków,  w tym
organizacyjnych,  sprzyjających  rozwojowi  sportu  oraz  ustawy  z  dnia  25  czerwca
2010 r.  o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176) ogłasza nabór wniosków o:

wsparcie finansowe w zakresie piłki ręcznej w okresie 

od lipca do grudnia 2016 r.

Celem udzielonego wsparcia jest stwarzanie warunków do uprawiania sportu oraz
sprzyjanie rozwojowi mistrzostwa sportowego przez zawodników legnickich klubów
sportowych.

Planowana kwota wsparcia – do 100.000 zł.

W 2015 r.  Gmina Legnica przekazała na realizację zadania dotację w wysokości
200.000 zł.

Wnioski  wraz  kopią  licencji  przyznawaną  przez  Związek  Piłki  Ręcznej  w  Polsce
należy składać  do dnia 30 czerwca 2016 r. w kancelarii  Urzędu Miasta Legnicy,
Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica.

Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

Rozpatrzenie  wniosków nastąpi  w  terminie  30  dni  od  daty  określającej  końcowy
termin składania ofert.

Wnioski  oceniane  będą  przez  Komisję  Konkursową  powołaną  przez  Prezydenta
Miasta  Legnicy.  Komisja  konkursowa  może  żądać  dodatkowych  wyjaśnień
dotyczących treści złożonego wniosku. 



Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1. ocenę możliwości realizacji zadania publicznego,
2. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3. ocenę  proponowanej  jakości  wykonania  zadania  i  kwalifikacji  osób,  przy
udziale, których będzie realizowane zadanie,

4. udział  środków finansowych  własnych  lub  środków pochodzących  z innych
źródeł na realizację zadania publicznego,

5. planowany  wkład  rzeczowy,  osobowy,  w tym  świadczenia  wolontariuszy
i pracę społeczną członków klubu,

6. analizę i ocenę zadań, które w latach poprzednich latach były realizowane,
biorąc  pod  uwagę  rzetelność  i  terminowość  oraz  sposób  rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków.

Komisja konkursowa po analizie złożonych ofert  przyznaje od 0 do 5 punktów za
każde z wymienionych kryteriów i  przedłoży rekomendacje co do wyboru wniosku
Prezydentowi Miasta Legnicy.

Wyniki  postępowania  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  w Biuletynie
Informacji  Publicznej,  stronie  internetowej  Urzędu Miasta  Legnicy  www.legnica.eu
oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
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