Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 11/2017/OWzS

ZATWIERDZAM
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Antoni MACIEREWICZ

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),

2003

r.

Minister Obrony Narodowej
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1. Organizacja ogólnopolskiego pikniku proobronnego klas mundurowych
1) Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społeczeństwa odnośnie ruchu
proobronnego oraz krzewienie patriotyczno-proobronnych postaw młodzieży szkolnej.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 440 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 3.04 - 14.08.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
 zapewnienie udziału w ogólnopolskim wydarzeniu proobronnym i towarzyszących
mu imprezach edukacyjno-patriotycznych dla 1000 uczniów i nauczycieli ze szkół
prowadzących klasy mundurowe;
 opracowaniu i uzgodnieniu z Biurem ds. Proobronnych autorskiego programu szkoleń
z zakresu wybranych zagadnień objętych minimum programowym realizowanym
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w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego, wojskowego
lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji
pozarządowych;
 opracowaniu

programu

i

regulaminu

współzawodnictwa

między

klasami

uczestniczącymi w pikniku;
 zapewnieniu możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego;
 zapewnieniu odpowiedniej kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć zgodnie
z programem i regulaminem współzawodnictwa;
 praktycznej realizacji programu szkolenia i współzawodnictwa;
 przygotowaniu i realizacji planu organizacyjnego pikniku obejmującego:
 zabezpieczenie medyczne,
 zabezpieczenie przeciwpożarowe,
 zabezpieczenie sanitarne,
 ochronę i służbę porządkową;
 zabezpieczeniu logistycznym przedsięwzięcia: obiektów do prowadzenia zajęć,
materiałów pomocniczych, wyżywienia i noclegu dla uczestników pikniku (nauczyciele
i uczniowie).
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.
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2. Szkolenie strzeleckie z broni sportowej i centralnego zapłonu dla członków organizacji
proobronnych

1) Celem zadania jest popularyzacja wiedzy z zakresu strzelectwa sportowego, podnoszenie
kwalifikacji strzeleckich oraz sprawności fizycznej członków organizacji proobronnych.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 17 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 3.04 - 27.12.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
 opracowaniu i uzgodnieniu z Biurem ds. Proobronnych regulaminu szkolenia
i zawodów dla ok. 100 uczestników;
 zapewnieniu infrastruktury w postaci strzelnicy i miejsca przygotowania zawodników;
 zapewnieniu odpowiedniej ilości broni i amunicji;
 zapewnieniu obsady sędziowskiej;
 przeprowadzeniu szkolenia i zawodów w oparciu o broń małokalibrową i centralnego
zapłonu;
 rekrutacji uczestników;
 zapewnieniu nagród dla uczestników;
 zapewnieniu ubezpieczenia dla uczestników.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
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komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.

3. Organizacja czternastodniowego obozu szkoleniowego dla uczniów ze szkół
prowadzących klasy mundurowe
1) Celem zadania jest przyswojenie wiedzy oraz zdobycie umiejętności z zakresu minimum
programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia
obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków
organizacji pozarządowych przydatnych do zawodowej służby wojskowej.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 158 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 8.05 - 11.07.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
 organizacja obozu szkoleniowego dla 100 uczniów klas wojskowych w wybranym
zakresie minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów
przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów
szkolenia członków organizacji pozarządowych;
 opracowaniu i uzgodnieniu z Biurem ds. Proobronnych autorskiego programu
szkolenia

obejmującego

odpowiednią

liczbę

zajęć

teoretyczno-praktycznych

z następującego zakresu zagadnień: łączność, terenoznawstwo, szkolenie taktyczne;
 zapewnieniu

odpowiedniej

ilości

sprzętu

ćwiczebnego

dla

uczestników

w poszczególnych blokach tematycznych.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
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9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.

4. Organizacja i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w zakresie podwyższania
umiejętności ratownictwa wodnego i podwodnego dla nauczycieli, uczniów klas
mundurowych i członków organizacji proobronnych
1) Celem zadania jest przeszkolenie ok. 100 nauczycieli, uczniów z klas mundurowych
i członków organizacji proobronnych województwa podkarpackiego, jak również nabycie
wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa wodnego
i podwodnego oraz nurkowania na głębokości do 4 m.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 73 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 4.04 - 15.11.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
 opracowaniu i uzgodnieniu z Biurem ds. Proobronnych autorskiego programu
szkolenia

obejmującego

odpowiednią

liczbę

zajęć

teoretyczno-praktycznych

z przedmiotowego zakresu zagadnień;
 zapewnieniu

odpowiedniej

ilości

sprzętu

ratownictwa

wodnego

i

materiałów

pomocniczych dla uczestników szkolenia;
 zapewnieniu odpowiedniej kadry szkoleniowej, złożonej z instruktorów z kwalifikacjami
do szkolenia w przedmiotowym zakresie;
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 zabezpieczeniu logistycznym przedsięwzięcia: zapewnieniu sal wykładowych, terenu
do ćwiczeń, wyżywienia dla uczestników, zakwaterowania, transportu autokarowego
z miejsca zbiórki do miejsca ćwiczeń praktycznych;
 realizacji praktycznego szkolenia na obiektach basenowych i w środowisku
naturalnym;
 przeprowadzeniu egzaminu końcowego.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.

5. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń strzeleckich dla nauczycieli i uczniów ze szkół
prowadzących klasy mundurowe
1) Celem zadania jest przeszkolenie ok. 400 nauczycieli i uczniów z klas mundurowych
województwa lubelskiego oraz zdobycie umiejętności w zakresie szkolenia strzeleckiego
przydatnych w Siłach Zbrojnych RP.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 130 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 3.04 - 27.12.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
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 organizacji cyklu zajęć strzeleckich dla 400 nauczycieli i uczniów klas mundurowych
województwa lubelskiego w zakresie strzelectwa z wykorzystaniem broni bocznego
oraz centralnego zapłonu;
 opracowaniu i uzgodnieniu z Biurem ds. Proobronnych autorskiego programu
szkolenia

obejmującego

odpowiednią

liczbę

zajęć

teoretyczno-praktycznych

z następującego zakresu zagadnień:
 teorii strzelectwa,
 zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią palną,
 przyjmowania postaw strzeleckich,
 sposobów usuwania zacięć,
 strzelania z broni bocznego (pistolet lub karabinek) oraz centralnego zapłonu
(pistolet 9 mm, karabinek AK lub pokrewny),
 pierwszej pomocy z uwzględnieniem ran postrzałowych;
 zapewnieniu odpowiedniej ilości broni palnej i amunicji do przeprowadzenia zajęć minimum 30 sztuk amunicji 5,6 mm, 50 sztuk amunicji 9 mm oraz 50 sztuk amunicji
7,62 mm w trakcie całości zadania dla każdego uczestnika;
 zapewnieniu

odpowiedniej

kadry

szkoleniowej,

minimum

jeden

instruktor

na 10 uczestników;
 realizacji praktycznego szkolenia strzeleckiego w oparciu o broń małokalibrową
i centralnego zapłonu;
 zabezpieczeniu logistycznym przedsięwzięcia - zapewnieniu sal wykładowych do zajęć
teoretycznych, strzelnicy;
 zabezpieczeniu medycznym;
 ubezpieczeniu uczestników.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
Strona | 7

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 11/2017/OWzS

komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.

6. Organizacja i przeprowadzenie czternastodniowego zgrupowania szkoleniowego
dla nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe oraz członków organizacji
proobronnych
1) Celem zadania jest przeszkolenie 50 nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe
oraz członków organizacji proobronnych, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie
łączności przydatnej do realizacji szkolenia uczniów w ramach innowacji pedagogicznych
z edukacji dla obronności.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 84 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 1.06 - 12.09.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
 organizacji obozu szkoleniowego dla 50 nauczycieli ze szkół prowadzących klasy
mundurowe oraz członków organizacji proobronnych w zakresie:
 podstaw łączności radiowej,
 podstaw techniki stosowanej w środkach łączności,
 praktycznego prowadzenie łączności z wykorzystaniem urządzeń demobilowych
oraz amatorskich,
 prowadzenia łączności w terenie,
 konstrukcji antenowych w warunkach polowych,
 radiolokacji i podstaw terenoznawstwa;
 opracowaniu i uzgodnieniu z Biurem ds. Proobronnych autorskiego programu
szkolenia obejmującego odpowiednią liczbę zajęć teoretyczno-praktycznych z zakresu
łączności i systemów zabezpieczenia dowodzenia;
 zapewnieniu odpowiedniej ilości sprzętu ćwiczebnego dla uczestników szkolenia;
 zapewnieniu odpowiedniej kadry szkoleniowej na zgrupowanie;
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 zabezpieczeniu logistycznym przedsięwzięcia, zapewnieniu sal wykładowych oraz
obiektów do ćwiczeń;
 zabezpieczeniu medycznym i sanitarnym;
 ubezpieczeniu uczestników.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:


posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;

 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.

7. Organizacja i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń proobronnych z zakresu taktyki,
strzelania i ratownictwa dla uczniów i nauczycieli prowadzących klasy mundurowe
1) Celem zadania jest przeszkolenie ok. 400 uczniów ze szkół prowadzących klasy
mundurowe, w wybranym zakresie minimum programowego realizowanego w ramach
innowacyjnych

programów

przysposobienia

obronnego,

wojskowego

lub

edukacji

dla bezpieczeństwa oraz przyswojenie wiedzy, a także realne podniesienie zdolności
w zakresie przydatnym do zawodowej służby wojskowej.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 150 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 15.03 - 15.12.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
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 organizacji i przeszkoleniu podczas dwudniowych obozów około 400 uczniów
i nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe;
 przekazaniu wiedzy z zakresu:
 szkolenia taktycznego,
 strzeleckiego,
 ratownictwa pola walki;
 opracowaniu

programu

szkolenia

w

porozumieniu

z

przedstawicielami

szkół

deklarujących udział w przedsięwzięciu;
 uzgodnieniu programu szkolenia z Biurem ds. Proobronnych;
 uzgodnieniu harmonogramu szkolenia z dyrekcją szkół deklarujących chęć udziału
w szkoleniu;
 zapewnieniu

odpowiedniej

ilości

sprzętu

ćwiczebnego

dla

uczestników

w poszczególnych blokach tematycznych;
 zapewnieniu odpowiedniej kadry szkoleniowej;
 realizacji praktycznego szkolenia;
 zapewnieniu zabezpieczenia medycznego;
 ubezpieczeniu uczestników.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje

dodatkowe

dotyczące

realizacji

ww.

zadania

można

uzyskać

w Biurze ds. Proobronnych (tel. 261 845 520, 261 846 697), które odpowiedzialne jest
za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.
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8.

Organizacja i przeprowadzenie czterodniowego obozu szkoleniowego z zakresu
szkolenia unitarnego dla organizacji proobronnych i klas mundurowych
1) Celem zadania jest unifikacja wyszkolenia i wdrożenie jednolitych standardów działania
poprzez wyszkolenie członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych
w wybranym zakresie minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych
programów przysposobienia obronnego, wojskowego lub edukacji dla bezpieczeństwa
oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych, jak również przyswojenie
wiedzy oraz realne podniesienie zdolności w zakresie przydatnym do wykorzystania
do zawodowej służby wojskowej.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 152 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 15.03 - 27.12.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
 organizacji czterodniowego szkolenia dla ok. 300 uczniów ze szkół prowadzących klasy
mundurowe, nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe, członków organizacji
proobronnych w wybranym zakresie minimum programowego realizowanego w ramach
innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa
oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych;
 opracowaniu i uzgodnieniu z Biurem ds. Proobronnych autorskiego programu szkolenia
obejmującego odpowiednią liczbę zajęć teoretyczno-praktycznych z następującego
zakresu zagadnień:
 musztra,
 regulaminy,
 taktyka,
 terenoznawstwo,
 łączność,
 szkolenie medyczne (użycie opaski uciskowej, ewakuacja, meldunek MEDEVAC,
CASEVAC),
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 budowa broni palnej,
 zasady bezpiecznego użycia broni palnej,
 zajęcia na strzelnicy z użyciem broni centralnego zapłonu;
 zapewnieniu

odpowiedniej

ilości

sprzętu

ćwiczebnego

dla

uczestników

w poszczególnych blokach tematycznych;
 zapewnieniu odpowiedniej kadry szkoleniowej na obóz, z założeniem co najmniej
4 instruktorów obecnych w sposób ciągły;
 realizacji praktycznego szkolenia strzeleckiego w oparciu o broń małokalibrową
i centralnego zapłonu;
 zabezpieczeniu

logistycznym

przedsięwzięcia:

zapewnienie

sal

wykładowych

dla kursów, terenu do ćwiczeń;
 zapewnieniu wyżywienia i noclegu dla uczestników;
 zapewnieniu transportu autokarowego z najbliższej miejscowości wojewódzkiej
do miejsca obozu;
 zapewnieniu dostępu do strzelnicy w trakcie trwania obozu;
 zapewnieniu środków pozoracji pola, materiałów dydaktycznych, identyfikatorów, map,
oznaczeń obiektów, naszywek, nagród, materiałów biurowych;
 zabezpieczeniu medycznym;
 ubezpieczeniu uczestników.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.
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9. Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń proobronnych dla członków organizacji
proobronnych z zakresu rozpoznania ogólnowojskowego
1) Celem zadania jest realizacja cyklu szkoleń z zakresu rozpoznania ogólnowojskowego,
przyswojenie umiejętności oraz realne podniesienie zdolności w zakresie przydatnym
do wykorzystania w przyszłej zawodowej służbie wojskowej.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 82 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 3.04 - 27.12.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
 organizacji cyklu szkoleń dla członków organizacji proobronnych z regionu centralnej
Polski. Cykl - złożony z dwóch turnusów po 70 uczestników każdy. Program szkolenia
opracowany w odniesieniu do wymagań stawianych w minimum programowym
realizowanym w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego
lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji
pozarządowych w oparciu o ustawę o broni i amunicji, kodeks karny i przepisy
strzeleckie;
 opracowaniu
obejmującego

i

uzgodnieniu
odpowiednią

z

Biurem

liczbę

ds.

zajęć

Proobronnych

programu

teoretyczno-praktycznych

szkolenia
z

wyżej

wymienionego zakresu rozpoznania ogólnowojskowego;
 zapewnieniu

odpowiedniej

ilości

broni,

amunicji

i

materiałów

poglądowych

dla uczestników szkolenia;
 zapewnieniu odpowiedniej kadry szkoleniowej uprawnionej do prowadzenia zajęć;
 zabezpieczeniu logistycznym przedsięwzięcia, zapewnieniu sali wykładowej, środków
dydaktycznych, strzelnicy, terenu do ćwiczeń, wyżywienia i noclegu dla uczestników;
 zapewnieniu środków dydaktycznych na potrzeby szkolenia;
 zapewnieniu ubezpieczenia i zabezpieczenia medycznego uczestników szkolenia.
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 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.

10. Organizacja i przeprowadzenie obozów szkoleniowych o profilu proobronnym
dla młodzieży (dwa dziesięciodniowe kursy)
1) Celem zadania jest przeszkolenie 200 osób (2 kursy po 100 osób każdy) w ramach
dodatkowych programów przysposobienia obronnego oraz wojskowego, wdrożenie
praktyki wojskowej, rozwoju fizycznego młodzieży, przyswojenie wiedzy, jak również realne
podniesienie zdolności w zakresie przydatnym do zawodowej służby wojskowej.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 98 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 1.06 - 15.08.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
 organizacji obozu szkoleniowego dla młodzieży z całej Polski w wybranym zakresie
minimum

programowego

realizowanego

w

ramach

innowacyjnych

programów

przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia
członków organizacji pozarządowych;
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 opracowaniu i uzgodnieniu z Biurem ds. Proobronnych autorskiego programu szkolenia
obejmującego odpowiednią liczbę zajęć teoretyczno-praktycznych z następującego
zakresu zagadnień:
 podstawy musztry,
 terenoznawstwo,
 łączność,
 szkolenie medyczne (użycie opaski uciskowej, ewakuacja, meldunek MEDEVAC,
CASEVAC),
 ochrona przeciwchemiczna,
 budowa broni palnej,
 zasady bezpiecznego użycia broni palnej,
 zajęcia na strzelnicy z użyciem broni centralnego zapłonu;


zapewnieniu

odpowiedniej

ilości

sprzętu

ćwiczebnego

dla

uczestników

w poszczególnych blokach tematycznych;


zapewnieniu odpowiedniej kadry szkoleniowej na kursach, z założeniem co najmniej
4 instruktorów obecnych w sposób ciągły;



realizacji praktycznego szkolenia strzeleckiego w oparciu o broń małokalibrową
i centralnego zapłonu;



zabezpieczeniu

logistycznym

przedsięwzięcia:

zapewnieniu

sal

wykładowych

dla kursów, terenu do ćwiczeń, wyżywienia i noclegu dla uczestników, transportu
autokarowego z najbliższej miejscowości wojewódzkiej do miejsca obozu, dostępu
do infrastruktury szkoleniowej oraz do strzelnicy w trakcie trwania szkolenia.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:


posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;



prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.
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11. Organizacja i przeprowadzenie czterodniowego obozu szkoleniowego dla uczniów
ze szkół prowadzących klasy mundurowe
1) Celem zadania jest przeszkolenie 100 nauczycieli i uczniów ze szkół prowadzących klasy
mundurowe w wybranym zakresie minimum programowego realizowanego w ramach
innowacyjnych programów przysposobienia obronnego, wojskowego lub edukacji
dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych,
przyswojenie wiedzy oraz realne podniesienie kwalifikacji w zakresie przydatnym
do wykorzystania jako przyszłych kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 78 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 3.04 - 27.12.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
 organizacji obozu szkoleniowego dla 100 nauczycieli i uczniów klas wojskowych (rozbite
na 2 turnusy) w wybranym zakresie minimum programowego realizowanego w ramach
innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa
oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych;
 opracowaniu i uzgodnieniu z Biurem ds. Proobronnych autorskiego programu szkolenia
obejmującego odpowiednią liczbę zajęć teoretyczno-praktycznych z następującego
zakresu zagadnień:
 musztra,
 terenoznawstwo,
 taktyka,
 survival,
 szkolenie medyczne (użycie opaski uciskowej, ewakuacja, meldunek MEDEVAC,
CASEVAC),
 budowa broni palnej,
 zasady bezpiecznego użycia broni palnej,
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 zapewnieniu

odpowiedniej

ilości

sprzętu

ćwiczebnego

dla

uczestników

w poszczególnych blokach tematycznych;
 zapewnieniu odpowiedniej kadry szkoleniowej na obóz, z założeniem co najmniej
4 instruktorów obecnych w sposób ciągły;
 realizacji praktycznego szkolenia strzeleckiego w oparciu o broń małokalibrową
i centralnego zapłonu;
 zabezpieczeniu

logistycznym

przedsięwzięcia:

zapewnieniu

sal

wykładowych

dla kursów, terenu do ćwiczeń, wyżywienia i noclegu dla uczestników (nauczyciele
i uczniowie), transportu autokarowego z najbliższej miejscowości wojewódzkiej
do miejsca obozu, dostępu do strzelnicy w trakcie trwania obozu;
 zapewnieniu ubezpieczenia dla uczestników;
 zapewnieniu nagród i upominków dla uczestników kursu.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.

12. Organizacja dwudniowego instruktorskiego „Kursu Prowadzącego Strzelanie”
dla nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe
1) Celem zadania jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć z bronią
pneumatyczną, kulową, małokalibrową oraz centralnego zapłonu.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 46 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
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5) Termin realizacji zadania: 3.04 - 27.12.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
 organizacji kursu szkoleniowego dla 100 nauczycieli ze szkół prowadzących klasy
mundurowe (rozbite na 4 edycje po 25 osób każda) w wybranym zakresie minimum
programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia
obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków
organizacji pozarządowych w oparciu o ustawę o broni i amunicji oraz kodeks karny;
 dwudniowy kurs powinien obejmować zagadnienia teoretyczne i praktyczne strzelanie:
 metodykę nauczania strzelania,
 budowę broni,
 zasady bezpieczeństwa podczas strzelania,
 przygotowanie broni do strzelania,
 postawy strzeleckie,
 strzelanie praktyczne,
 prowadzenie strzelania,
 egzamin końcowy.
 opracowaniu
obejmującego

i

uzgodnieniu
odpowiednią

z

Biurem

liczbę

ds.

zajęć

Proobronnych

programu

teoretyczno-praktycznych

szkolenia
z

wyżej

wymienionego zakresu;
 zapewnieniu wyżywienia i zakwaterowania dla uczestników;
 zapewnieniu transportu na strzelnicę;
 zapewnieniu ubezpieczenia dla uczestników szkolenia;
 zapewnieniu certyfikatów i legitymacji.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
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ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.

13.

Organizacja i przeprowadzenie czterodniowego obozu szkoleniowego dla nauczycieli

i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe
1) Celem zadania jest przeszkolenie 100 nauczycieli i uczniów ze szkół prowadzących klasy
mundurowe w wybranym zakresie minimum programowego realizowanego w ramach
innowacyjnych

programów

przysposobienia

obronnego,

wojskowego

lub

edukacji

dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych,
przyswojenie wiedzy oraz realne podniesienie zdolności w zakresie przydatnym
do wykorzystania jako przyszłych kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 78 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 3.04 - 27.12.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
 organizacji obozu szkoleniowego dla 100 nauczycieli i uczniów klas mundurowych
z województw południowej i południowo-zachodniej Polski;
 opracowaniu i uzgodnieniu z Biurem ds. Proobronnych autorskiego programu szkolenia
obejmującego odpowiednią liczbę zajęć teoretyczno-praktycznych z następującego
zakresu zagadnień:
 musztra,
 terenoznawstwo,
 taktyka,
 survival,
 szkolenie medyczne (użycie opaski uciskowej, ewakuacja, meldunek MEDEVAC,
CASEVAC),
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 budowa broni palnej,
 zasady bezpiecznego użycia broni palnej;
 zapewnieniu

odpowiedniej

ilości

sprzętu

ćwiczebnego

dla

uczestników

w poszczególnych blokach tematycznych;
 zapewnieniu odpowiedniej kadry szkoleniowej na obóz, z założeniem co najmniej
4 instruktorów obecnych w sposób ciągły;
 realizacji praktycznego szkolenia strzeleckiego w oparciu o broń małokalibrową
i centralnego zapłonu;
 zabezpieczeniu

logistycznym

przedsięwzięcia:

zapewnieniu

sal

wykładowych

dla kursów, terenu do ćwiczeń, wyżywienia i noclegu dla uczestników, transportu
autokarowego z najbliższej miejscowości wojewódzkiej do miejsca obozu, dostępu
do strzelnicy w trakcie trwania obozu;
 zapewnieniu ubezpieczenia dla uczestników obozu;
 zapewnieniu nagród, wyróżnień i upominków dla uczestników kursu.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.

14.

Organizacja i przeprowadzenie pięciodniowego obozu szkoleniowego dla uczniów

i nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe oraz członków organizacji
proobronnych
1) Celem zadania jest przeszkolenie uczniów i nauczycieli ze szkół prowadzących klasy
mundurowe, członków organizacji proobronnych w wybranym zakresie minimum
programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia
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obronnego, wojskowego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia
członków organizacji pozarządowych, przyswojenie wiedzy jak również realne podniesienie
kwalifikacji w zakresie przydatnym do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 253 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 3.04 - 30.05.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
 organizacji pięciodniowego obozu szkoleniowego dla 900 uczniów i nauczycieli ze szkół
prowadzących

klasy

mundurowe

oraz

członków

organizacji

proobronnych,

(po jednym obozie w siedmiu województwach);
 opracowaniu i uzgodnienie z Biurem ds. Proobronnych autorskiego programu szkolenia
obejmującego odpowiednią liczbę zajęć teoretyczno-praktycznych z następującego
zakresu zagadnień:
 podstaw musztry,
 terenoznawstwa,
 łączności,
 szkolenia medycznego (użycie opaski uciskowej, ewakuacja, meldunek MEDEVAC,
CASEVAC),
 budowa broni palnej,
 zasady bezpiecznego użycia broni palnej,
 zajęcia na strzelnicy z użyciem broni centralnego zapłonu;
 zapewnieniu

odpowiedniej

ilości

sprzętu

ćwiczebnego

dla

uczestników

w poszczególnych blokach tematycznych;
 zapewnieniu odpowiedniej kadry szkoleniowej na obóz, z założeniem co najmniej
4 instruktorów obecnych w sposób ciągły;
 realizacji praktycznego szkolenia strzeleckiego w oparciu o broń małokalibrową
i centralnego zapłonu;
 zabezpieczeniu

logistycznym

przedsięwzięcia:

zapewnieniu

sal

wykładowych

dla kursów, terenu do ćwiczeń, wyżywienia i noclegu dla uczestników (nauczyciele
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i uczniowie), transportu autokarowego z najbliższej miejscowości wojewódzkiej
do miejsca obozu, dostępu do strzelnicy w trakcie trwania obozu;
 zabezpieczeniu medycznym i sanitarnym;
 zapewnieniu ubezpieczenia dla uczestników obozu.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.

15.

Organizacja

i

przeprowadzenie

ogólnopolskiego

proobronnego

programu

edukacyjnego dla nauczycieli i uczniów klas mundurowych
1) Celem zadania jest opracowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego proobronnego
programu edukacyjnego dla nauczycieli i uczniów klas mundurowych, a co za tym idzie
możliwość wykorzystania ww. materiałów przez nauczycieli w procesie edukacji uczniów
klas mundurowych w zakresie minimum programowego realizowanego w ramach
innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa
oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 229 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 3.04 - 27.12.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
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 Zadanie polega na:
 opracowaniu

i

uzgodnieniu

z

Biurem

ds.

Proobronnych

oraz

dostarczeniu

do ww. szkół materiałów merytorycznych i pomocy naukowych wielokrotnego użytku
w formie zestawu edukacyjnego, w liczbie 500 kompletów zestawów (scenariusze lekcji,
materiały merytoryczne dla nauczyciela, pomoce naukowe - plakaty, plansze
edukacyjne, itp.) umożliwiających samodzielną edukację przez nauczycieli uczniów klas
mundurowych
w określonych w tym programie zagadnieniach szkoleniowych (np. budowa broni,
pozycje strzeleckie, ochrona i obrona obiektów, SERE, szkolenie medyczne itp.);
 opracowaniu pięciu tematów w formie scenariuszy lekcji realizowanych w szkołach
zgodnych z minimum programowym realizowanym w ramach innowacyjnych programów
przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia
członków organizacji pozarządowych. Scenariusz lekcji powinien zawierać: określenie
planu

przebiegu

zajęć,

materiał

merytoryczny

dla

nauczyciela,

prezentację

multimedialną do realizacji w trakcie lekcji, co najmniej dwa plakaty edukacyjne
i inne pomocy naukowe w formie elektronicznej;
 opracowaniu spójnej koncepcji graficznej programu oraz logotypu;
 opracowaniu, utrzymaniu i moderowaniu strony internetowej programu;
 opracowaniu materiału edukacyjnego dla uczniów w formacie A5, ok. 30 str.
zawierającego podstawową wiedzę niezbędną do opanowania tematu;
 przygotowaniu, produkcji, konfekcji oraz dystrybucji ww. materiałów edukacyjnych
do szkół w formie 500 zestawów edukacyjnych;
 rejestracji potrzeb zgłoszonych ze szkół związanych z udziałem w programie
oraz utrzymaniu bieżącego kontaktu z nauczycielami;
 promocji przedsięwzięcia;
 dostarczeniu do MON płyty CD/DVD z nagranymi powyżej materiałami;
 przekazaniu praw autorskich do przygotowanych materiałów.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
 prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne
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jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.

16.

Organizacja i przeprowadzenie cyklu przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych

o charakterze proobronno-patriotycznym wzbogaconych elementami kultywowania
lokalnych lub regionalnych tradycji niepodległościowych i historycznych dla uczniów
i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących
klasy mundurowe
1) Celem zadania jest nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności
z zakresu musztry wojskowej, wzbogacenie procesu kształtowania i wskazywania
właściwej postawy patriotycznej, wzmocnienie wśród młodzieży szkolnej świadomości
patriotycznej

i

regionalnej

historycznej.

Popularyzacja

wolontariackiej

postawy

obywatelskiej w zakresie działalności w stowarzyszeniach proobronnych na rzecz budowy
społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP.
2) Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 23 000,00 zł.
3) W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.
4) Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5) Termin realizacji zadania: 3.04 - 27.12.2017 r.
6) Oferty należy składać do dnia: 17.01.2017 r.
7) Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.01.2017 r.
8) Warunki realizacji zadania:
 Zadanie polega na:
 przeprowadzeniu

cyklu

przedsięwzięć

edukacyjno-szkoleniowych

dla

ok.

2000

uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (teren
jednego województwa) realizowanych w ramach oddzielnych spotkań w wybranym
zakresie minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów
przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia
członków organizacji pozarządowych;
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 opracowaniu i uzgodnieniu z Biurem ds. Proobronnych autorskiego programu szkolenia
obejmującego odpowiednią liczbę zajęć teoretyczno-praktycznych z następującego
zakresu zagadnień: podstaw musztry, a w tym m.in. musztra indywidualna i zespołowa
(pełen zakres), szkolenie zespołów pocztów sztandarowych i flagowych;
 przeprowadzeniu cyklu przedsięwzięć edukacyjnych obejmujących:
 prezentację symboliki narodowej i jej historii (godło i flaga państwowa, barwy
narodowe, hymn, herby, sztandary regionalne),
 wskazanie roli regionu w historii kraju i ruchu niepodległościowego w wybranych
okresach powstań i walk narodowych (prezentacje z użyciem dokumentów
archiwalnych),
 prezentację wybranych wzorców wychowania patriotyczno- obywatelskiego opartych
na przykładach historycznych z regionu,
 prezentację postaw obywatelskich w zakresie działalności w stowarzyszeniach
proobronnych na rzecz budowy społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP;
 przeprowadzeniu turnieju musztry pocztów sztandarowych i flagowych (w ramach
zakresu przeprowadzonego szkolenia) dla uczestników ze szkół biorących udział
w cyklu szkoleniowym, zapewnieniu wyżywienia uczestników turnieju (nauczyciele
i uczniowie) oraz nagród dla zwycięzców;
 zabezpieczeniu logistycznym przedsięwzięcia: zapewnieniu sal wykładowych, terenu
do ćwiczeń, wykwalifikowanej kadry instruktorskiej;
 zapewnieniu

transportu

autokarowego

dla

uczestników

ze

szkół

do

miejsca

przeprowadzenia przedsięwzięcia;
 promocji przedsięwzięcia.
 Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:
 posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz potencjał
osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,
 prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
9) Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.
10) Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Biurze
ds.

Proobronnych

(tel.

261 845 520,

261 846 697),

które

odpowiedzialne

jest za merytoryczny nadzór nad realizacją zadania i zgodnie z pkt. 16 Decyzji nr 310/MON
ws. zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej sporządza
Notatkę z oceny merytorycznej realizacji zadania publicznego i przesyła ją do dyrektora
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komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw współpracy
ze społeczeństwem, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia oceny.
Warunki składania ofert:
1. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik
do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
Wzór

oferty

dostępny

jest

także

na

stronie

internetowej

www.wojsko-polskie.pl

(patrz współpraca z wojskiem).
2. Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 11/2017/OWzS
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON,
w terminie podanym w ogłoszeniu. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania
jej w kancelarii.
4. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Edukacji, Kultury
i Dziedzictwa MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania
Zadań Publicznych w Zakresie Obronności. Ocenie merytorycznej poddane zostaną Oferty
spełniające wymagania formalne zgodne z Ogłoszeniem Otwartego Konkursu Ofert.
5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny Ofert objętych konkursem określone
są w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr 11/2017/OWzS, który stanowi integralną
część ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie
internetowej www.wojsko-polskie.pl.
6. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
MON www.bip.mon.gov.pl oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.
7. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
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8. Złożenie

oferty

nie

jest

równoznaczne

z

zapewnieniem

przyznania

dotacji

lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według ramowego wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
10. Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować
będzie umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego.
11. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i zgodą do stosowania
Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
MON. Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl.

DYREKTOR

Sławomir FRĄTCZAK
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