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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty
w otwartym konkursie ofert

Dotyczy:

otwartego konkursu ofert „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących
w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą
prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść odpowiedzi na pytania
dotyczące otwartego konkursu ofert:
Pytanie 2.
Czy podmiot: fundacja, która nie posiada doświadczenia w realizacji projektów na rzecz
Polonii i Polaków za granicą w zakresie współpracy szkół może złożyć ofertę, w której
partnerem będzie stowarzyszenie, które już takie doświadczenie posiada (nie będzie to
oferta wspólna) i czy dzięki temu spełniony zostanie warunek posiadania doświadczenia
przez podmiot składający ofertę?
Odpowiedź na pytanie 2.
Podmiot składający ofertę (tj. podmiot, który podpisał ofertę i jest odpowiedzialny za jej
realizację) zobowiązany jest do posiadania niezbędnego doświadczenia. Jeżeli nie
posiada takiego doświadczenia, może złożyć ofertę wspólną. W przypadku złożenia
oferty wspólnej wystarczy, aby jeden z podmiotów spełnił wymóg posiadania
niezbędnego doświadczenia.
Pytanie 3.
Czy wspomniane stowarzyszenie może złożyć niezależnie własną ofertę w konkursie?
Odpowiedź na pytanie 3.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Za
złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty rozumie się także złożenie wspólnie
z innymi oferentami więcej niż jednej oferty wspólnej w rozumieniu ustawy lub
jednoczesne złożenie oferty wspólnej i oferty samodzielnej.
W przypadku złożenia przez oferenta samodzielnie lub wspólnie z innym oferentem
więcej niż jednej oferty, oferty te, na podstawie § 5 ust. 4 pkt 4 Regulaminu konkursu,
zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Pytanie 4.
Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca może przeznaczyć na współpracę
jednej pary szkół maksymalną kwotę 50 000 zł w każdym roku realizacji zadania.
Jeżeli nasza fundacja współpracuje z polskimi szkołami i organizacjami na terenie
Wielkiej Brytanii i projekt będzie skierowany do organizacji i szkół z miast takich jak
Cambridge, Piterbourough, Londyn, Birmingham, i Bristol czy rozumie pojęcie ,, jednej
pary’’ jako kwota 50 000 zł dla jednej szkoły lub organizacji z wymienionych miast? Czy
wtedy dla wymienionych miast trzeba będzie złożyć oddzielna ofertę? Dla
przykładu Cambridge, Piterbourough, Londyn byłaby to jedna oferta, a dla Birmingham
i Bristol druga oferta? Czy całkowicie rozbić to na pojedyncze miasta?
Odpowiedź na pytanie 4.
Zgodnie z regulaminem konkursu podmiot przystępujący do otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej
oferty w konkursie przez ten sam podmiot będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich
ofert złożonych przez ten sam podmiot.
Celem konkursu jest nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami w Polsce
i szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw lub szkołami
w Polsce i szkołami działającymi przy organizacjach społecznych Polaków za granicą.
Beneficjentem konkursu są uczniowie i nauczyciele z ww. typów szkół.
W ramach jednej oferty wnioskodawca może złożyć wniosek na współpracę dowolnej
liczby par szkół (przez parę rozumie się współpracę szkoły za granicą ze szkołą
w Polsce). Oferta, która zakłada współpracę szkoły za granicą ze szkołą za granicą nie
spełnia wymogów konkursowych i nie może otrzymać dotacji.
Oferentem w konkursie mogą być zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450), podmioty wymienione w art. 3. ust. 3
ww. ustawy, jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnie wyższe. Organizacje
Polaków za granicą oraz zagraniczne jednostki samorządu terytorialnego mogą
w projekcie jedynie wspierać oferenta w realizacji zadania w ograniczonym zakresie, np.
pomagając nawiązać partnerstwo pomiędzy szkołą w Polsce oraz szkołą za granicą. Nie
mogą być również beneficjentami projektu.
Wnioskodawca może przeznaczyć na współpracę jednej pary szkół maksymalną kwotę
50 000 zł w każdym roku realizacji zadania. Z powyższego wynika, że kwota 50 000 zł
musi być przeznaczona na współpracę pary szkół, a nie jednej szkoły. Kwota ta nie może
być przeznaczona dla partnera czy też organizacji wspierającej oferenta.
Pytanie 5.
Zgodnie z regulaminem konkursu na realizację zadania przeznacza się środki publiczne
w wysokości:
1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w 2018 r.
1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w 2019 r.
Planujemy by działania rozpoczęły się od września 2018 r. i zakończyły się 30 grudnia
2019 r. jak to ująć w budżecie? Chodzi mi, ze teraz do tej oferty wpisujemy budżet od
września 2018 r. do 30 grudnia 2018 r. potem od nowa tworzymy nowy budżet od
stycznia 2019 do grudnia 2019 r. ?

Odpowiedź na pytanie 5.
Budżet projektu realizowanego w latach 2018 i 2019 należy skonstruować z podziałem
na lata tj. w osobnych tabelach należy ująć koszty przeznaczone na działania
prowadzone w roku 2018 oraz 2019.
Pytanie 6.
Do oferty należy załączyć w przypadku oferty wspólnej podpisanej przez osobę
reprezentującą wszystkich oferentów – dokumenty potwierdzające upoważnienie do
działania w imieniu wszystkich oferentów;
Dokładnie jakie dokumenty potrzebne będą od naszych partnerów?
Odpowiedź na pytanie 6.
Oferta wspólna jest określona w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450). O ofercie wspólnej
można mówić w przypadku, kiedy więcej niż jeden oferent podpisuje ofertę i jest
odpowiedzialny za jej realizację. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą
odpowiedzialność solidarną za realizację zadania publicznego.
Jeżeli w ofercie realizacji zadania publicznego występuje partner, który wspiera oferenta
w realizacji zadania, natomiast nie ponosi odpowiedzialności, w tym finansowej, za
realizację tego zadania, to taka oferta nie jest ofertą wspólną.
Postanowienie, o którym mowa w pytaniu, odnosi się do przypadku złożenia oferty
wspólnej, w której jeden oferent reprezentuje pozostałych. W takim przypadku należy
przedstawić dokument (dokumenty), z którego (których) wynika umocowanie do
działania w imieniu pozostałych oferentów, np. pełnomocnictwo do podpisania oferty
w imieniu wszystkich oferentów (pełnomocnictwo może mieć szerszy zakres
i obejmować: prowadzenie korespondencji, podpisanie umowy czy złożenie
sprawozdania).

