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UWAGA!
1. Od 16 listopada 2020 r. ogłaszane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze środków
z budżetu Miasta Płocka w następujących zakresach sfery pożytku publicznego:
 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
 wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
 udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej
 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 działalność na rzecz dzieci i młodzieży
 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 turystyka i krajoznawstwo
 porządek i bezpieczeństwo publiczne
 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 rewitalizacja
2. Otwarte konkursy ofert będą odbywać się według nowych zasad określonych w zarządzeniu nr 1899/2020
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 listopada 2020 r.

3. Najważniejsze informacje dla oferentów:
 warunkiem przystąpienia do konkursu jest elektroniczne złożenie oferty poprzez program Generator
dostępny pod adresem https://plock.engo.org.pl/
 złożona oferta musi posiadać nadaną sumę kontrolną (wersje robocze ofert nie będą rozpatrywane)
 ogłoszenie konkursowe zawiera informacje o wymaganych załącznikach, które składa się elektronicznie
w formie skanów za pomocą programu Generator
 oferty i załączniki należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym
 złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
 decyzję o wynikach i rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta
Płocka
 w przypadku uzyskania dotacji oferent ma obowiązek dostarczenia do UMP dokumentów niezbędnych
do podpisania umowy:


podpisanego przez osoby uprawnione oryginału oferty (ew. oryginału zaktualizowanej oferty)
złożonej w Generatorze



podpisanych przez osoby uprawnione oryginałów lub kopii innych dokumentów wymienionych
w ogłoszeniu konkursowym
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4. Przydatne wskazówki:
 ubiegając się o otrzymanie dotacji należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami oraz przeczytać treść
ogłoszenia konkursowego
 ogłoszenie konkursowe zawsze zawiera informacje o:


terminie i warunkach realizacji zadania



trybie wyboru ofert i kryteriach oceniania ofert

 przed złożeniem oferty należy upewnić się, że wszystkie pola formularza oferty zostały wypełnione
 w przypadku, gdy dany punkt z formularza oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”
lub przekreślić pole
 przed złożeniem ofert pracownicy UMP mogą udzielać wyjaśnień dotyczących otwartych konkursów ofert
 instrukcja składania ofert w programie Generator dostępna jest na stronach internetowych:


https://plock.engo.org.pl/



https://nowy.plock.eu/

