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Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarz?dowym
lub innym podmiotom prowadz?cym dzia?alno?? po?ytku publicznego do realizacji zada?
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2022,

okre?lonych w § 6 ust. 1 pkt. 7) lit. b) oraz ust. 10 pkt. 1) - 4) „Programu wspó?pracy
Samorz?du Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi
podmiotami prowadz?cymi dzia?alno?? po?ytku publicznego na rok 2022”. W konkursie mog?
zosta? wybrane oferty realizacji zada? publicznych zmierzaj?ce do pe?niejszego zaspokajania
potrzeb mieszka?ców województwa wielkopolskiego, rozwoju przemys?u czasu wolnego,
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, edukacji krajoznawczej, a tak?e zmierzaj?ce do
popularyzacji walorów turystycznych województwa wielkopolskiego w?ród turystów
przybywaj?cych do województwa wielkopolskiego.

Uchwa?a wraz z uzasadnieniem - pobierz dokument
Za??cznik – og?oszenie otwartego konkursu ofert - pobierz dokument

1. O?wiadczenie o braku zaleg?ych zobowi?za? publiczno – prawnych wobec bud?etu
pa?stwa, jednostek samorz?du terytorialnego oraz innych ?róde? o charakterze
publicznym 2022 - pobierz dokument

2. O?wiadczenie o zapoznaniu si? z zasadami przetwarzania danych osobowych 2022 - 
pobierz dokument

3. Zobowi?zanie do zapewnienia dost?pno?ci zadania osobom ze szczególnymi
potrzebami 2022 - pobierz dokument

4. O?wiadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach
upowa?nionych do podpisania umowy 2022 - pobierz dokument

5. O?wiadczenie ko?cielnej osoby prawnej o braku obowi?zku prowadzenia dokumentacji
wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporz?dzania sprawozda?
finansowych 2022 - pobierz dokument

6. Propozycja wzoru – O?wiadczenie wolontariusza 2022 (wzór 1) - pobierz dokument
7. Propozycja wzoru – O?wiadczenie wolontariusza 2022 (wzór 2) - pobierz dokument
8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy cz?onka organizacji pozarz?dowej 2022

(wzór 1) - pobierz dokument
9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy cz?onka organizacji pozarz?dowej 2022

(wzór 2) - pobierz dokument
10. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz dokument
11. Przyk?adowy wzór opisu faktury - pobierz dokument
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