UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1)

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Nazwa: Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem", Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000315116, Kod pocztowy: 05-152, Poczta: Czosnów, Miejscowość: Czosnów, Ulica: Gminna, Numer posesji: 6,
Województwo: mazowieckie, Powiat: nowodworski, Gmina: Czosnów, Strona www: www.lgdkampinos.pl, Adres e-mail:
biuro@lgdkampinos.pl, Numer telefonu: 22 794 04 88
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Sylwia Jabłońska
Adres e-mail: biuro@lgdkampinos.pl Telefon: 22 794 04 88

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Biegi przełajowe - Misja Kampinos Cup

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.11.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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31.12.2019

Opis zadania
Realizacja zadania publicznego będzie polegało na organizacji mikołajkowych biegów przełajowych. Biegi Przełajowe Misja Kampinos Cup to koleje wydarzenie dla dzieci i młodzieży organizowane w powiecie warszawskim zachodnim dla
powiatu: warszawskiego zachodniego, grodziskiego, nowodworskiego oraz sochaczewskiego. Liczba uczestników może
sięgać około 150 osób. W zawodach startują dzieci i młodzież m.in. szkół podstawowych i średnich. Po przyjęciu zgłoszeń
ustali się kategorie wiekowe ze względu na wiek i ilość zgłoszeń. Wszyscy zawodnicy dostaną pamiątkowe medale a
nagrody zostaną rozlosowane. Zawodnicy, którzy stają na podium otrzymują puchary. Termin zawodów planowany jest na
06 grudzień 2019 roku. Udział w zawodach wezmą również uczniowie szkół z województwa mazowieckiego. Zadanie pt.
Bieg przełajowy - Misja Kampinos Cup wpisuje się w cel nadrzędny współpracy Województwa z organizacjami
pozarządowymi, tj. zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu oraz wspomaganie
zrównoważonego rozwoju województwa, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030.
Innowacyjne Mazowsze oraz cel szczegółowy: poprawa jakości życia mieszkańców Województwa, poprzez pełniejsze
zaspokajanie potrzeb społecznych realizowane poprzez działanie: zwiększanie dostępności usług społecznych użyteczności
publicznej (w interesie ogólnym), m.in. w obszarze zdrowia, kultury, sportu, rekreacji i edukacji. Oferta jest odpowiedzią
na słabe strony i zagrożenia wynikające z analizy SWOT zamieszczonej w Strategii Rozwoju. Zaprezentowana oferta
wpisuje się w działanie przeciw pogłębianiu się zjawiska wykluczenia społecznego, przy jednoczesnym wykorzystaniu
mocnych stron, tj. dostępie do bazy sportowej i potencjału ludności. Organizatorzy pragną przełamać bariery tego
elitarnego sportu i zainteresować nim przeciętnych mieszkańców Mazowsza, dlatego darmowy dostęp do infrastruktury
sportowej sprzyja promocji tego sportu. Żeby zwiększyć dostępność do turniejów na miejscu będzie również dostępny
darmowy sprzęt do gry dla uczestników imprezy oraz porady w związku z odpowiednim przygotowaniem. Dzięki tym
zawodom organizatorzy chcą rozszerzyć rywalizację w biegach przełajowych do sąsiednich gmin i powiatów, aby dzieci i
młodzież mogły rywalizować z uczniami, z innych miast. Dzięki temu wzrośnie rywalizacja i poziom sportowy uczestników.
Miejsce realizacji
Park Rozrywki Julinek Julinek 1, 05-084 Leszno

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Przeprowadzenie wydarzenia Biegi przełajowe - 1
Misja Kampinos Cup

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika
zdjęcia z wydarzenia

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" (dalej: LGD) powstało w październiku 2008 roku i działa jako Lokalna Grupa
Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jesteśmy trójsektorowym partnerstwem publicznoprywatnym, skupiającym 9 gmin (tj. Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki
oraz Stare Babice). LGD na dzień dzisiejszy liczy 62 członków. Sektor gospodarczy reprezentowany jest przez 15 członków.
Są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prawne. Sektor ten reprezentowany jest przez
dwa banki spółdzielcze, gospodarstwa rolne i agroturystyki, przetwórnie mięsne, warsztaty samochodowe, bardzo
charakterystyczne dla tego obszaru usługi transportowe i logistyczne, firmy budowlane itd. Sektor społeczny
reprezentowany jest przez 17 osób fizycznych oraz 19 organizacji pozarządowych. Są to uczniowskie kluby sportowe,
stowarzyszenia sportowe, ochotnicze staże pożarne, organizacje turystyczne oraz promujące produkty lokalne,
stowarzyszenia zajmujące się pomocą dzieciom a także organizacje wspierające osoby niepełnosprawne, wykluczone oraz
seniorów. Sektor publiczny reprezentują gminy: Kampinos, Leoncin, Czosnów, Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Stare
Babice, Izabelin, Łomianki a także Powiat Warszawski Zachodni oraz Kampinoski Park Narodowy. Nasze działania
kierujemy do różnych grup odbiorców w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia m.in. do osób fizycznych,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, sektora publicznego oraz kościołów i związków wyznaniowych.
Stowarzyszenie realizuje różnego rodzaju projekty mające na cele aktywizacje mieszkańców, rozwój turystyki, zwiększenie
zasobów kultury. Celem działania naszego LGD jest działanie na rzecz rozwoju obszarów należących do LGD, m.in.:
popularyzację turystyki, rekreacji i sportu, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
ludności na obszarach wiejskich, poprawę jakości życia mieszkańców, wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych,
zastosowanie nowych informacji i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów
wiejskich, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także
innowacji, organizację imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę, itp., współpracę z władzami
państwowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi, prowadzenie działalności
edukacyjnej i szkoleniowej., promocję dziedzictwa lokalnego, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i integracja
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społeczna, podejmowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji środowiska lokalnego, prowadzenie innych działań na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności LGD itd. LGD w ramach PROW na lata 2007-2013
oraz w obecnej perspektywie finansowej UE 2014-2020 przygotowała i realizuję Strategię Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR). Przygotowana LSR jest składana w konkursie i walczy o środki finansowane na
realizację lokalnych potrzeb związanych m.in.: z rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury,
podnoszeniem kapitału społecznego, promocją regionu, czy zachowaniem dziedzictwa lokalnego. Co ważne, środki LSR
przeznaczane są również na rozwój przedsiębiorczości do podmiotów, które podejmują lub rozwijają działalność
gospodarczą. W ramach PROW na lata 2007-2013 środki pozyskane przez LGD dla lokalnych podmiotów wyniosły ponad
17,5 mln zł, zaś w ramach PROW na lata 2014-2020 środki pozyskane przez LGD dla lokalnych podmiotów wniosły prawie
15,4 mln zł. Założeniem LGD jest działanie oddolne, to znaczy, że sposób podejmowania decyzji oparty jest na
zaangażowaniu i uczestnictwie mieszkańców. LGD ogłasza nabory wniosków na realizację operacji w ramach swoich
lokalnych strategii rozwoju (LSR). Za naszym pośrednictwem LGD, można ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków
unijnych objętych Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007- 2013 i 2014-2020. Za ich pośrednictwem, LGD,
można ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków unijnych objętych Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata
2007-2013 i 2014-2020. Dzięki tej pomocy beneficjenci mogą podjąć pracę w nowo otwartych przedsiębiorstwach,
dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność gospodarczą, zadbać o zachowanie dziedzictwa lokalnego czy
promować walory swojego obszaru zamieszkania, w tym produkty lub usługi lokalne. Są to działania lokalne i przede
wszystkim zaplanowane przez samych mieszkańców. Bowiem to właśnie oni wiedzą, czego najbardziej potrzebują.Za
pośrednictwem LGD mieszkańcy z naszego obszaru objętego LSR realizują własne inicjatywy. Do nich można zaliczyć
budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej,
promocję działań związanych z upowszechnieniem dziedzictwa przyrodniczego, naturalnego oraz promocję działań na
rzecz krzewienia kultury i tradycji. Pomysł na przedsiębiorczość i aktywność społeczną bez ludzi z pasją nie będzie
możliwy. Dlatego wyzwań po stronie LGD należy kształcenie liderów na wiejskich obszarach, rozwijanie walorów
turystycznych czy rozwój markowych produktów i obiektów turystycznych. Jednym z kluczowych projektów realizowanych
przez LGD jest Marka Lokalna Misja Kampinos – narzędzie promocji produktów i usług związanych z regionem,
oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru dziewięciu gmin: Leoncin, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Błonie,
Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. Jednym z większych osiągnięć Stowarzyszenia jest pozyskanie
środków w wysokości prawie 1,5 mln zł na budowę Multicentrum Misja Kampinos – interaktywnej placówki dydaktycznej,
która będzie korzystała z najnowszych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych. Prowadzone w niej
zajęcia będą dotyczyły rozwijania umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi technologicznych. Obejmować one będą
zarówno umiejętności poruszania się w skomputeryzowanym środowisku edukacyjnym, jak i możliwości ukierunkowania i
poszerzania zainteresowań. LGD pozyskuje również środki zewnętrzne z Samorządu Województwa Mazowieckiego na
wydarzenia realizowane na obszarze LSR w tym rajdy kampinoskie, koncerty, spotkania seniorów, biegi itd.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie ,,Między Wisła a Kampinosem'' posiada doświadczenie w realizacji działań planowanych w ofercie. LGD
realizowało wydarzenie w 2018 r. (Biegi przełajowe - Misja Kampinos Cup) w ramach zadania Misja Kampinos Cup.
Zdobywamy doświadczenie realizując projekty, na które zostały pozyskane środki zewnętrzne z Samorządu Województwa
Mazowieckiego. Od 2011 r. pozyskaliśmy następujące środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego: 1) „Rajd
Kampinoski”. Zarząd Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki. Całkowita wartość
projektu: 12 249,47 zł, kwota otrzymanego dofinansowania: 10 000,00 zł (03.10.2011 r. – 30.11.2011 r.). 2) „Rajd
Kampinoski”. Zarząd Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki. Całkowita wartość
projektu: 11 150,00 zł kwota otrzymanego dofinansowania: 8 000,00 zł (20.09.2016 r.- 30.11.2016 r.). 3) ,,Misja Kampinos
Cup’’. Zarząd Województwa Mazowieckiego, Departament Edukacji Publicznej i Sportu.. Całkowita wartość projektu: 7
560,00 zł, kwota otrzymanego dofinansowania: 4 870,00 zł (08.05.2017 r. - 30.06.2017 r.). 4) ,,Rajd Kampinoski – Misja
Kampinos’’. Zarząd Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki. Całkowita wartość projektu:
10 150,00 zł, kwota otrzymanego dofinansowania: 7 000,00 zł (18.09.2017 r. - 30.11.2017 r.). 5) ,,Rajd Kampinoski – Misja
Kampinos’’. Zarząd Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki. Całkowita wartość projektu:
18 000,00 zł, kwota otrzymanego dofinansowania: 12 800,00 zł (15.09.2018 r. - 30.11.2018 r.) 6) ,,Misja Kampinos Cup’’.
Zarząd Województwa Mazowieckiego, Departament Edukacji Publicznej i Sportu. Całkowita wartość projektu: 29 600,00
zł, kwota otrzymanego dofinansowania: 22 000,00 zł (04.06.2018 r. - 05.12.2018 r.). 7) ,,Kultura buduje spójność - Misja
Kampinos'' . Zarząd Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki. Całkowita wartość
projektu: 15 750,00 zł, kwota otrzymanego dofinansowania: 12 000,00 (17.09.2018 r. - 30.11.2018 r.) 8) ,,Kultura łączy
pokolenia - Misja Kampinos''. Zarząd Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki. Całkowita
wartość projektu: 14 900,00 zł, kwota otrzymanego dofinansowania: 10 000,00 (23.05.2018 r. - 31.07.2018 r.).
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Obsługa porządkowa: osoba do prac przygotowawczych (przygotowanie tras itd.), po biegu - czynności porządkowe.
Obsługa sędziowska: nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i instruktorzy mający doświadczenie w sędziowaniu w
biegu. Obsługa medyczna: osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Spiker: osoba mająca doświadczenie w
prowadzeniu imprez sportowych i kulturalnych Obsługa biura zawodów: osoba posiadająca doświadczenie w
przeprowadzaniu tego typu imprez sportowych (biegów). Obsługa finansowa: wolontariusz posiadający kwalifikacje
związane z księgowością. Koordynator projektu: wolontariusz doświadczenie w realizacji zadań publicznych oraz
aktywizacji społeczności.

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 0d27-48a7-4de2

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Obsługa porządkowa

1000,0

2.

Obsługa sędziowska

1000,0

3.

Spiker

1000,0

4.

Puchary, medale

1500,0

5.

Nagrody rzeczowe

2200,0

6.

Poczęstunek regeneracyjny

2000,0

7.

Obsługa biura zawodów

1000,0

8.

Obsługa medyczna

Z innych źródeł

700,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10400,0

10000,0

400,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
1.
2.

Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny niezłożony)
Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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