
Regulamin konkursu ,,Przyiazne podwórko" - l edycja

1. Organizatorem konkursu ,,Przyjazne podwórko" w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice jest Miejski Zarząd

Usług Komunalnych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c,

2, Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Niniejszy regulamin jest

jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych

w Regulaminie.

4. Celem konkursu jest:

a) aktywizacja i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej w zakresie polepszenia standardów

i warunków wypoczynku mieszkańców;

b) poprawa estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów zielonych (podwórek, skwerów,

zieleńców), zwanych w dalszej części,,podwórkami";

c) tworzenie lub rekultywacja miejsc zieleni, rekreacji i odpoczynku, zwanych w dalszej części

,,podwórkami".

5. Konkurs skierowany jest do wspólnot i społdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz

kościołów i innych związkow wyznaniowych posiadających osobowość prawną, zwanych w dalszej

części,,wn ioskodawcą'.

6, Do konkursu mogą byc zgłaszane podwórka znajdujące się na terenie miasta Gliwice.

7. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją na najlepszą koncepcję lub

projekt zagospodarowania podwórka wraz z nasadzeniami.

B. Nagrodą w konkursie jest wsparcie rzeczowe w postaci materiałów budowlanych

i elementów małej architektury niezbędnych do realizacji wyłonionego przedsięwzięcia. Finansowa

wartość wsparcia rzeczowego w ramach jednej nagrody nie może przekroczyó 50% kosztów danego

przedsięwzięcia i kwoty 20 0O0 zł. Miasto Gliwice na realizaĄę konkursu w roku 2O1B przeznaczy

300 000,00 zł. Nagrody będą przyznawane do wyczerpania limitu środków zgodnie z zasadami

określonymiw pkt. 17.

9. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz

z wymaganymi załącznikami i kompletną dokumentacją. Dokumentacja powinna zawierać:

a) termin i czas realizacji przedsięwzięcia;

b) koncepcję lub projekt zagospodarowania podwórka wraz z nasadzeniami, uwzględniający

etapowość realizacji przedsięwzięcia;

c) kalkulację kosztów realizaĄi przedsięwzięcia lub kosżorys inwestorski;

d) wykaz,działekwrazz określeniem ich powierzchni do planowanego zagospodarowania;

e) wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością;

f) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji przez osoby podpisujące wniosek

w przypadku osób prawnych (np. odpis z KRS).

10. Wnioski wrazz kompletną i podpisaną dokumentacją nalezy składaó z dopiskiem ,,Przyjazne podwórko"

do dnia 20,08.2018 r. do godz, 14:30 w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice. W przypadku wniosków przysłanych pocżą decydować

będzie data stempla pocztowego.
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1 1 . Przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane do 30.1 1.2018 r.

12. Wnioskodawca może złożyc tylko jeden wniosek.

13, Wszelkie koszty związane z przygotowaniem wniosku wrazz dokumentacją ponosiwnioskodawca.

14. Oceny żożonych wniosków dokona komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora MZUK.

15. Wnioskizostaną ocenione przez komisję w skaliod 0 do 5 według następujących kryteriów:

a) sposób zagospodarowania terenu ze szczegolnym uwzględnieniem terenów zieleni, miejsc

rekreacji i odpoczynku - 0-5 pkt;

b) poprawa atrakcyjnościterenu ijakość rozwiązań architektoniczno-przestrzennych - 0-5 pkt;

c) walory funkcjonalne i uzytkowe przedsięwzięcia - 0-5 pkt;

d) realnośc realizaĄi przedsięwzięcia (ocena zakładanych kosżów realizacji projektu) - 0-5 pkt;

e) jakość zastosowanych materiałów - 0-5 pkt;

f) procent udziału własnego wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia - 0-5 pkt.

16. Kazde z powyzszych kryteriów oceniane będzie indywidualnie przez członków Komisji.

Z przyznanych punktów dla kazdego z kryterium wyliczana będzie średnia arytmetyczna. Wyliczone w

powyzszy sposób Średnie arytmetyczne Zostaną zsumowane i będą stanowić ostateczną liczbę punktów

uzyskanych przez wniosek.

17. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania wsparcia rzeczowego wynosi 16,

przy czym pierwszeństwo ma wniosek, który uzyskał największą liczbę punktów. Wsparcie będzie

przyznawane do wyczerpania limitu środków.

1B. Niekompletna dokumentacja albo niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

w tym ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych prawa budowlanego lub miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, nie będzie rozpatrywana i kwalifikowana do konkursu.

19. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego komisja sporządzi protokoł wyboru, który będzie

podlegac zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Gliwice.

20, Ocena wniosków zostanie przeprowadzona do dnia 14.09.2018 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone

na stronach internetowych:

- UrzęduMiejskiegowww.oliwice^eu

- Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych www.mzuk.9liwice.pl

21. Przekazanie nagród w konkursie nastąpi na podstawie protokołów przekazania.

22. Odbior końcowy przedsięwzięcia przeprowadzony zostanie przez komisję składającą się
z przedstawicieli wnioskodawcy i pracowników MZUK.

23. Wnioskodawca wybranego przedsięwzięcia zobowiązany jest do przekazania sprawozdania z jego

realizaĄi w terminie 14 dni od daty zakończenia jego realizacji.

24. W przypadku wykorzystania przekazanych materiałów budowlanych i elementów małej architektury

niezgodnie z treścią wniosku konkursowego Miasto Gliwice może żądać natychmiastowego zwrotu

materiałów lub ich równowartości.

25. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia wszelkie obowiązki dotyczące utrzymania terenu

i elementów małej architektury, a także utrzymania i pielęgnacji zieleni są obowiązkiem wnioskodawcy.

26. lnfrastruktura powstała w wyniku realizacji konkursu nie moze zostać usunięta przez wnioskodawcę

przez okres trzech lat od daty zakończeniajego realizacji pod rygorem konieczności zwrotu materiałów

lub ich równowańości.§y



27. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, jezeli nie złożono zadnego wniosku lub

zaden ze żożonych wniosków nie spełnia wymogów zawańych w Regulaminie.

28, Organizator zastrzega sobie mozliwość wprowadzenia zmian do Flegulaminu konkursu przed upływem

terminu składania, o którym mowa w pkt. 9, lnformacje o wprowadzonych zmianach publikowane będą

n a stron ie internetowej MZUK - www.lnćtl!.§] iwicę.Bl
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