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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) 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

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: "LGD Natura i Kultura", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000266167, Kod pocztowy: 05-
480, Poczta: Karczew, Miejscowość: Karczew, Ulica:Warszawska, Numer posesji: 28, Województwo:mazowieckie,
Powiat: otwocki, Gmina: Karczew, Strona www: , Adres e-mail: biuro@naturaikultura.pl, Numer telefonu: 22 6104493,
 
Adres do korespondensji 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 Jasieczek
 
Adres e-mail: biuro@naturaikultura.pl Telefon: 226104493

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego W królestwie pszczół

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

30.09.2019 Data
zakończenia

15.12.2019

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

W ramach zadania zostanie zrealizowanych 21 spotkań edukacyjnych na temat pszczół, w przedszkolach z terenu LGD
Natura i Kultura. Spotkania będą miały charakter teatrzyków, włączających dzieci do wspólnej zabawy. Scenariusz
teatrzyków będzie obejmował informację na temat życia pszczół, ich wyglądu i budowy, funkcji jaka pełnią w przyrodzie,
produktów jakie wytwarzają. Teatrzyki będą miały interaktywny charakter, dzieci będą włączane we wspólną zabawę, tak
aby w ciekawy sposób przekazać im wiedzę na temat pszczół i ich nieocenionej roli w przyrodzie i życiu człowieka. Jedno
przedstawienie będzie trwało ok. 45 minut, a jego koszt wyniesie 400,00 zł , w sumie zostanie przeprowadzonych 21
wystąpień o łącznej wartości 8400,00 zł. Przygotowanie teatrzyków będzie obejmowało: opracowanie scenariusza,
przygotowanie scenografii, wykonanie kostiumów oraz rekwizytów,nagranie ścieżki dźwiękowej oraz przygotowanie
aktorskie. Zadanie będzie miało na celu edukację dzieci z zakresu wiedzy o pszczołach. Bardzo ważne jest aby od
najmłodszych lat kształtować wrażliwość ekologiczną oraz zwracać uwagę na ważne problemy przyrodnicze, jakim jest
gwałtowne zmniejszanie się populacji pszczół w wyniku nieodpowiedniej działalności człowieka. Kształcenie najmłodszej
części społeczeństwa przyniesie wymierne korzyści zarówno obecnie, gdyż dzieci same będą zwracały uwagę na potrzeby
pszczół oraz przekażą zdobyte informacje rodzicom, a także w przyszłości, ponieważ będą miały przyswojone zachowania
proekologiczne. Celem realizowanych przedstawień jest również uświadomienie dzieciom jak ważną funkcję w środowisku
naturalnym i rolnictwie pełnią pszczoły, propagowanie zachowań korzystnych dla pszczół, dostrzeganie wpływu swoich
codziennych czynności na życie pszczół oraz wyjaśnienie potrzeby ich ochrony. W wyniku realizacji zadania co najmniej
840 dzieci w wieku przedszkolnym poszerzy swoją wiedzę na temat pszczół, ich wpływu na przyrodę i życie człowieka, a
także konieczność ich ochrony.

Miejsce realizacji

Zadanie będzie realizowane w przedszkolach z terenu LGD Natura i Kultura tj.powiat otwocki, gminy: Celestynów,
Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory, Wiązowna

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Poszerzenie wiedzy na temat pszczół, ich
znaczenia w przyrodzie i życiu człowieka, wśród
dzieci z obszaru LGD Natura i Kultura

840 dzieci protokoły z realizacji
przedstawienia podpisane przez
Dyrektora danego przedszkola lub
opiekuna grupy potwierdzające
ilość uczestników

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie LGD „Natura i Kultura” powstało w 2006 roku z inicjatywy samorządów, organizacji pozarządowych oraz
lokalnej społeczności obszaru Partnerstwa. Przyjęto nazwę „Natura i Kultura” odzwierciedlającą cechy obszaru i jego
mieszkańców oraz stanowiącą jednocześnie motto działania LGD, harmonijnie łączącego elementy kulturowe oraz zasoby
przyrodnicze obszaru. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju gmin Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck,
Sobienie Jeziory, Wiązowna i miasta Józefów. LGD „Natura i Kultura” działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich opracowała Lokalną Strategie Rozwoju, którą sukcesywnie realizuje. Poza stworzenia zintegrowanej strategii
rozwoju obszaru Stowarzyszenie za zasadnicze cele swego istnienia przyjęło również mobilizację lokalnej społeczności do
udziału w inicjatywach mających na celu rozwój obszaru, a także realizację działań mających na celu jego rozwój społeczny
i gospodarczy, w tym aktywizację mieszkańców. W swych działaniach LGD Natura i Kultura uwzględnia kilka zasadniczych
zagadnień: ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój
sportu i turystyki oraz popularyzację i rozwój produktu regionalnego, rolnictwa ekologicznego i edukację z
uwzględnieniem ekologicznej oraz rozwój działalności gospodarczej.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
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Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura realizuje liczne działania skierowane do dzieci, dotychczas były to między innymi:
- konkurs ekologiczny dla przedszkoli,
- konkurs na korowód kolędowy,
- różnego rodzaju warsztaty artystyczne dla dzieci min. warsztaty bożonarodzeniowe, warsztaty malowania toreb,
warsztaty decupage, warsztaty z wikliny papierowej i wiele innych.
- kilka edycji imprezy plenerowej pn. Dzień Sportu i Rodziny.
Ponadto Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura zrealizowało kilka zadań publicznych ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego, tj.:
- "Organizacja konferencji z okazji 30-lecia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka" - 2017 rok
- "Organizacja konferencji z okazji 25-lecia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego" - 2018 rok
- "Wizyty studyjne u członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze" w ramach zadania publicznego 16) kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Zadanie 16. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach
plenerowych - 2018 rok
- Obecnie LGD Natura i Kultura realizuje zadanie publiczne pn. Lokalnie - naturalnie, smaki obszaru LGD Natura i Kultura. z
zakresu nr 16 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w ramach którego zostaną zorganizowane
warsztaty serowarskie.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W celu prawidłowej realizacji zadania planowane jest zatrudnienie koordynatora. Koordynator zadania ma wieloletnie
doświadczenie w realizacji projektów ze środków publicznych. Do zadań koordynatora należeć będzie realizacja zadania
publicznego i jego rozliczenie. Ponadto oprócz koordynatora w realizację zadania zaangażowani będą pracownicy biura
LGD Natura i Kultura oraz Członkowie Zarządu, którzy posiadają doświadczenie i kwalifikacje w zakresie objętym
niniejszym zadaniem . Powyższe zasoby kadrowe gwarantują rzetelne wykonanie zadania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Teatrzyki dla dzieci 8400,0    

2. Koordynator zadania 1417,0    

3. Prowadzenie rachunku bankowego 60,0    

4. obsługa księgowa 123,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) 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.
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.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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

Załączniki:

1. Kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz kopia statutu, który określa przedmioto działalności
oferenta i spsób reprezentacji (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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