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Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 21 stycznia 2020 roku podjął
uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w
2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w
obszarze turystyki regionalnej.
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Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w
rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji
zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej,
szczegółowo określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z
organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami
pozarządowymi w 2020 roku”, planowane jest wsparcie w obszarze turystyki
regionalnej.

Zadanie: promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim
poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020
r., obejmujące w szczególności:

rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz
oznakowania turystycznego w regionie,
rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty
wizerunkowe województwa lubuskiego,
rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego
położenia.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
w 2020 roku przeznaczona została kwota 100 000,00 zł.

Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie
kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie
www.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w
kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej
Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu
Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub
korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w
Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Oferty należy złożyć do dnia 20 lutego 2020 roku. O terminie złożenia oferty
decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data
wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
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Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w
Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

 

Ogłoszenie zamieszczono w BIP:

http://www.bip.lubuskie.pl/803/3418/Otwarty_konkurs_ofert_na_wsparcie_w_2020_ro
ku_realizacji_zadan_publicznych_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_turystyki_re
gionalnej/
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