Warszawa, 3 marca 2017 r.
REGULAMIN KONKURSU
na realizację w 2017 r. zadań wynikających
z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

§1
1. Organizatorem konkursu (konkurs) na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (Program) jest Ministerstwo Rozwoju (MR).
2. Celem konkursu jest wyłonienie wykonawców (oferentów) zadań w zakresie działań edukacyjnoinformacyjnych (blok 2) i w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (blok 3).
3. Udział w konkursie mogą brać jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli,
podejmujące wskazane przez MR zadania związane z realizacją Programu.
4. Oferty JST, które uzyskały dotacje z MR (lub d. Ministerstwa Gospodarki) w latach 2012-2016 nie
będą rozpatrywane.
5. Dotacja udzielana jest w wysokości 80% kosztów realizacji całego zadania w kwocie zaokrąglonej do
pełnych setek złotych.
6. Realizacja każdego z zadań nie powinna wykraczać poza dzień 27 października 2017 r.
§2
1. Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej konkursu
do 7 kwietnia 2017 r.
2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1)

opis zadania wraz z harmonogramem realizacji zadania – dotyczy zadań z bloku 2 (załącznik nr
1);

2)

jeden egzemplarz uwierzytelnionej kopii zaświadczenia o wyborze wójta, burmistrza lub
prezydenta wraz z aktem ślubowania/ uchwały o wyborze starosty (wicestarosty, członka
zarządu województwa) / upoważnienia/pełnomocnictwa / statutu upoważniającego do
reprezentowania JST – w przypadku upoważnień/pełnomocnictw należy dołączyć dokumenty
dotyczące osoby udzielające przedmiotowego upoważnienia/pełnomocnictwa (załącznik nr 2);

3)

opis postępowania dotyczącego wyboru podwykonawcy (np. notatka z rozeznania rynku)
(załącznik nr 3).

3. Nie będą rozpatrywane oferty wariantowe oraz oferty łączne obejmujące więcej niż jedno zadanie.
§3
1. Oferta złożona w konkursie zachowuje moc wiążącą do końca terminu realizacji zadania ustalonego w
porozumieniu, jeśli zostanie podpisane.
2. Z dniem ogłoszenia wyników konkursu zostanie również ogłoszona lista rezerwowa, która może być
brana pod uwagę w przypadku wolnych środków.
§4
1. Komisja konkursowa oceni oferty według następujących kryteriów oceny formalnej:
1)
ofertę złożono w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1,
2)
ofertę złożył uprawniony podmiot,
3)
proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu,
4)
oferta zakłada zapewnienie wymaganego udziału własnego (min. 20%),
5)
formularz oferty został prawidłowo wypełniony,
6)
oferta posiada wymagane załączniki.
2. Oferty z bloku 2, które spełniły kryteria formalne, podlegają ocenie merytorycznej według następujących
kryteriów:
1)
posiadanie Programu usuwania azbestu i zamieszczenie informacji w Bazie Azbestowej (1 pkt),
2)
wprowadzanie/modyfikacja danych w Bazie Azbestowej w ciągu ostatnich 5 lat (2013-2017),
gdzie za każdy rok działań uzyskuje się 1 pkt; kryterium na podstawie danych z Bazy
Azbestowej wg stanu na dzień 1 marca 2017 r.,
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3)
4)

zakres proponowanego zadania, w tym: innowacyjność zadania, grupa docelowa, zasięg
terytorialny (0-3 pkt),
koszt jednostkowy (0-3 pkt).

3. Oferty z bloku 3, które spełniły kryteria formalne, podlegają ocenie merytorycznej według następujących
kryteriów:
1) posiadanie Programu usuwania azbestu i zamieszczenie informacji w Bazie Azbestowej (1 pkt),
2) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w ciągu ostatnich 5 lat (2013-2017), gdzie
za każdy rok działań uzyskuje się 1 pkt; kryterium na podstawie danych z Bazy Azbestowej wg
stanu na dzień 1 marca 2017 r.,
3) wprowadzanie/modyfikacja danych w Bazie Azbestowej w ciągu ostatnich 5 lat (2013-2017), gdzie
za każdy rok działań uzyskuje się 1 pkt; kryterium na podstawie danych z Bazy Azbestowej wg
stanu na dzień 1 marca 2017 r.,
4) udział własny większy niż 20% (20,01%-21,00% – 1 pkt, 21,01%-23,00% - 2 pkt, >23,01% - 3 pkt).
4. Po ocenie merytorycznej komisja konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert uprawnionych do
uzyskania dotacji według uzyskanej liczby punktów w poszczególnych blokach tematycznych oraz listę
rezerwową (blok 3).
5. Ilość udzielonych dotacji jest uzależniona od wysokości środków finansowych przeznaczonych na
finansowanie zadań określonych w danym bloku tematycznym.
6. W przypadku zmniejszenia kosztu realizacji zadania poniżej wielkości przyjętej w porozumieniu,
wysokość dotacji i wysokość udziału własnego są pomniejszane proporcjonalnie. Ostateczna wysokość
dotacji jest ustalana w protokole odbioru zadania.
7. O możliwości sfinansowania zadania z bloku 3 w przypadku oferentów znajdujących się na liście
rezerwowej oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia realizacji zadania
(zobowiązanie do realizacji zadania podpisane przez podmiot uprawniony do reprezentowania gminy i
przesłany skan na adres e-mail) w terminie określonym w e-mailu informującym o możliwości uzyskania
dotacji powoduje, iż brany pod uwagę jest kolejny oferent z listy rezerwowej.
§5
Wyniki postępowania konkursowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej MR w zakładce dotyczącej
konkursu do 28 kwietnia 2017 r.
§6
1. Wyniki inwentaryzacji dotyczące osób fizycznych wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do
obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny być
wprowadzone do Bazy Azbestowej. Dotychczasowe dane zawarte w Bazie Azbestowej powinny zostać
zweryfikowane pod kątem ich zgodności z aktualną inwentaryzacją, a w przypadku różnic poprawione
przez JST lub usunięte przez administratora Bazy Azbestowej na wniosek JST.
2. Wyniki inwentaryzacji dotyczące osób prawnych wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem
obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez
wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).
3. Forma przekazania efektów końcowych działań edukacyjno-informacyjnych (np. publikacje, ulotki,
plakaty, audycje radiowe i pliki video) zostanie ustalona w porozumieniu. Efekt końcowy zadania
powinien zawierać informację, iż został współfinansowany ze środków „Programu Oczyszczania Kraju z
Azbestu na lata 2009-2032”.
4.

Sprawozdanie końcowe powinno zostać sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie
internetowej MR w zakładce dotyczącej konkursu.

5. JST powinna aktualizować dane o ilości użytkowanych wyrobów azbestowych i ilości unieszkodliwianych
odpadów azbestowych przez cały okres realizacji Programu.
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