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Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w dniu 12 stycznia 2021 roku
podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
formie powierzenia w 2021 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w
obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i
młodzieży”.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i powierzenie organizacji pozarządowej
realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury
fizycznej, zmierzającego w szczególności do popularyzacji i upowszechniania lekkiej
atletyki wśród dzieci i młodzieży poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej
organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Województwa
Lubuskiego oraz budowie ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej
podstawę struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży. Zadanie skierowane jest
dla dzieci klas
I-VIII szkół podstawowych. Dla dzieci młodszych proponuje się lekkoatletyczne
zajęcia ruchowe. Dziewczęta i chłopcy klas starszych mają zapewniony powszechny
dostęp do systematycznych zajęć sportowych oraz udział w cyklu testów i zawodów
lekkoatletycznych. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechniania postaw
sportowych, społecznych, zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, poprawy ich stanu
zdrowia i sprawności fizycznej.
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Konkurs obejmuje zadanie, którego zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 31
grudnia 2021 roku. Wyżej wymienione zadanie stanowi realizację „Programu
współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021
roku”, w zakresie szkolenia i udziału zawodników i zawodniczek w imprezach i
zawodach sportowych oraz upowszechnianie postaw sportowych i zdrowotnych
poprzez poprawę ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizowanego przez
organizację pozarządową 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 2021 roku przeznaczona została kwota 75 000,00 zł.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać od dnia 14 stycznia 2021 r.
do dnia 05 lutego 2021 roku. Każda oferta powinna zostać przygotowana za pomocą
aplikacji Generatora eNGO dostępnej na stronie - www.engo.org.pl.

Oferty należy składać w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej, tj. w
wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO i w wersji papierowej
wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku pdf i podpisanej przez upoważnione
osoby w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w
Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu
Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego
w przypadku ofert wysyłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert
złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO
do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują
się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego - www.lubuskie.pl, w siedzibie Urzędu przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej
Górze oraz w Generatorze eNGO - www.engo.org.pl.
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