Załącznik nr 1
do uchwały Nr 10//400/18
Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego
z dnia 14 marca 2018 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450)
ogłasza otwarty konkurs ofert nr 22/2018
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej
nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”
Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące
składania ofert znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka: „organizacje pozarządowe”),
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawskopomorskie.pl.
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pomocą generatora ofert
znajdującego się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka
generator ofert 2018 oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora
zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną, w następujących
miejscach i terminach:
Oferty dotyczące konkursu nr 22/2018 – wersja elektroniczna złożona za pomocą
generatora ofert oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt
Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godz.
15.30, bądź wysłać tego samego dnia.
Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 500 000,00 zł
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 668 031 258
W roku 2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w obszarze programów sportu
powszechnego przeznaczono kwotę 950 000,00 zł, w tym 500 000,00 zł na konkurs pn.
„Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie
kujawsko-pomorskim”. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie
w roku 2017, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:
www.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka „organizacje pozarządowe” lub „sport”) oraz
www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty do Urzędu za pomocą
generatora ofert oraz data złożenia wydruku z generatora ofert z sumą kontrolną zgodną
z wersją elektroniczną lub data stempla pocztowego w przypadku wysłania wydruku drogą
pocztową.

