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Do 17 lutego 2004 organizacje mogą składać wnioski o dotacje Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu.
Zlecanie zadań państwowych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację
czternastu zadań w obszarze oświaty, edukacji, wychowania i szkolnictwa
wyŜszego w roku 2004.
1. Opracowywanie i wydawanie publikacji wykorzystywanych do realizacji celów
wychowawczych i profilaktycznych przez nauczycieli i wychowawców.
2. Realizacja programów wychowawczych, profilaktycznych, wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieŜy, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony
i promocji zdrowia dzieci, młodzieŜy i studentów.
3. Wspieranie organizacji ogólnopolskich i ponadwojewódzkich imprez, festiwali,
przeglądów, konkursów, pomoc młodzieŜy zdolnej i utalentowanej. Promocja
twórczych osiągnięć dzieci i młodzieŜy oraz studentów, organizacja ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych.
4. Wspieranie nowatorskich działań związanych z reformą oświaty i zmianami w
systemie szkolnictwa wyŜszego. Badania nad systemem edukacji narodowej.
5. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej przedszkoli, szkół i innych placówek
oświatowych, organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji dla nauczycieli.
6. Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
7. Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieŜy oraz
studentów.
8. Działania na rzecz dzieci, młodzieŜy i studentów niepełnosprawnych. Ochrona
praw ucznia/wychowanka.
9. Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, kultury fizycznej oraz sportu.
10. Wspieranie działań na rzecz wiedzy o Unii Europejskiej.
11. Opracowywanie i wydawania publikacji wspomagających nauczanie historii,
geografii i języka wśród Polonii oraz publikacji o Polonii.
12. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy polonijnej.
13. Organizowanie ogólnopolskich i ponadwojewódzkich akcji letniego wypoczynku dla
dzieci, młodzieŜy oraz studentów.
14. Wspieranie działań w zakresie przygotowania młodzieŜy do Ŝycia w społeczeństwie
obywatelskim.

Dotacja moŜe być przyznana na realizacjęnajlepszych programów o zasięgu
ogólnopolskim
i
ponadwojewódzkim.
Dotacje mogą być teŜ przyznane na programy o mniejszym zasięgu, jeśli
upowszechniają ponadlokalne przykłady rozwiązań realizacji środowiskowych
programów wychowawczych i profilaktycznych. Programy te winny uzyskać
rekomendację właściwych terenowo kuratorów oświaty bądź samorządów terytorialnych.
Ustala się następujące priorytety w zlecaniu zadań przez MENiS w 2004 roku:
• realizowanie programów promujących wśród uczniów i studentów róŜnorodne formy
aktywności zawodowej w celu zwiększenia szans zatrudnienia, ze szczególnym
uwzględnieniem samozatrudnienia w zawodzie, w tym edukacja z zakresu małej
przedsiębiorczości,
• promowanie zasad zrównowaŜonego rozwoju w systemie oświaty, w obszarze zadania
nr 1, 3, 5, 7,
• uczestnictwo młodzieŜy w Ŝyciu społecznym i publicznym,
• edukacja młodzieŜy szkolnej i studentów w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej oraz
aktywnego promowania języków obcych,

• wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy, szczególnie dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnej,
•
profilaktyka patologii wśród młodzieŜy szkolnej i studentów, ze szczególnym
uwzględnieniem zapobiegania narkomanii,
• wspierania studenckiego ruchu kulturalnego,
• edukacja przez sport.
Wnioski naleŜy składać do 17 lutego 2004 roku.
Wnioski rozpatrywane będą sukcesywnie. Dotacje zostaną przyznane na zasadzie wyboru
najkorzystniejszych ofert, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości realizacji zadania
w roku 2003, oszczędnego kalkulowania kosztów realizacji zadania oraz posiadania
środków własnych.
Wnioski nadesłane po ww. terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wnioskodawca moŜe
złoŜyć najwyŜej 4 wnioski (ofert) na zadania, zgodne z wykazem zadań MENiS na rok
2004.
Wnioskodawca musi spełnić następujące kryteria:
1. Wniosek o zlecenie zadania zostanie złoŜony na obowiązujących formularzach,
zgodnego z wykazem zadań MENiS na rok 2004.
2. Wnioskodawca udokumentuje, Ŝe :
• posiada warunki do realizacji konkretnego zadania,
•
zadanie poprzedzone jest rozeznaniem potrzeb, uwzględnia zasoby, moŜliwości
rzeczowe oraz kadrowe,
• wykaŜe oszczędność w realizacji zadania oraz efektywność,
• zapis w statucie daje podstawę do wniosku,
• korzysta wyłącznie z jednej dotacji oświatowej,
• posiada minimum 15% środków własnych.
Przy udzielaniu dotacji preferowane są organizacje, które funkcjonują co najmniej jeden
rok i przeznaczają na realizację zadania takŜe środki własne (z wyjątkiem zadań, które
bezpośrednio zlecane są z inicjatywy MENiS).
BliŜsze informacje na temat trybu zlecania zadań, procedur i obowiązujących formularzy
wniosków, warunków otrzymania dotacji moŜna uzyskać w Biurze ds. MłodzieŜy (tel. 62963-59 bądź 628-04-61 wew. 739) oraz na stronie internetowej MENiS: www.menis.gov.pl
(podstrona "Ogłoszenia").
Wnioski naleŜy składać w Sekretariacie Biura ds. MłodzieŜy bądź nadsyłać na
adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Biuro ds. MłodzieŜy,
al. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

