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Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarz?dowym
oraz innym podmiotom prowadz?cym dzia?alno?? po?ytku publicznego do realizacji zada?
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej

w roku 2022, okre?lonych w § 6 ust. 1 pkt. 7) lit. a) oraz ust. 7 pkt. 1) „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 mo?e
zosta? wybrana wi?cej ni? jedna oferta realizacji zada? publicznych zmierzaj?cych do
pe?niejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu ?ycia mieszka?ców województwa
wielkopolskiego, a w szczególno?ci do: 

upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego stylu ?ycia w?ród dzieci i m?odzie?y
oraz osób doros?ych, w tym poprawy stanu ich zdrowia i sprawno?ci fizycznej,
zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych poprzez
aktywny wypoczynek, 
wzbogacenia oferty sportowej i rekreacyjnej dla osób z niepe?nosprawno?ciami, 
podniesienia rangi sportu wielkopolskiego w kraju i na arenach mi?dzynarodowych, 
zmierzaj?ce do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej w Wielkopolsce.

Wi?cej informacji w og?oszeniu.

 

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
12. O?wiadczenie o braku finansowania lub wspó?finansowania zadania publicznego
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Phoca PDF

https://bip.umww.pl/artykuly/2827835/pliki/20211213084007_uchwalawrazzuzasadnieniem.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2827835/pliki/20211213084008_zalacznikogloszenieotwartegokonkursuofert.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2827835/pliki/20211213083957_1.osw.obrak.zalegl.zobow.publ.prawn.2022.doc
https://bip.umww.pl/artykuly/2827835/pliki/20211213083958_2.osw.oprzetwarzaniudanychosob.2022kfimprezy.docx
https://bip.umww.pl/artykuly/2827835/pliki/20211213083958_3.zobowiaz.dozapewn.dostepnosci2022kfimprezy.docx
https://bip.umww.pl/artykuly/2827835/pliki/20211213083959_4.osw.nr.rach.bank.nipregonos.upowazn.2022.doc
https://bip.umww.pl/artykuly/2827835/pliki/20211213083959_5.osw.koscielnejosobyprawnej2022.doc
https://bip.umww.pl/artykuly/2827835/pliki/20211213083959_6.oswiadczeniewolontariusza2022wzor1.doc
https://bip.umww.pl/artykuly/2827835/pliki/20211213084001_7.oswiadczeniewolontariusza2022wzor2.doc
https://bip.umww.pl/artykuly/2827835/pliki/20211213084002_8.ewid.czasupracyczl.org.pozarzad.2022wzor1.doc
https://bip.umww.pl/artykuly/2827835/pliki/20211213084003_9.ewid.czasupracyczl.org.pozarzad.2022wzor2.doc
https://bip.umww.pl/artykuly/2827835/pliki/20211213084004_10.instr.opisufakturrach.2022.pdf
https://bip.umww.pl/artykuly/2827835/pliki/20211213084005_11.przyklad.wzoropisufaktury2022.pdf
http://www.phoca.cz/phocapdf
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bezpo?rednio lub po?rednio ze ?rodków finansowych Samorz?du Województwa
Wielkopolskiego przeznaczonych na realizacj? zada? wieloletnich 2022 - pobierz
dokument
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