
      
 
  

 
Uchwała Nr 38/545/07  

Zarządu Województwa Kujawsko � Pomorskiego 
z dnia 19 czerwca 2007 roku 

 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 17/2007 na wykonywanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 
2007 roku  

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 4 ust.1 pkt 9,10 oraz art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.), 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego  
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z  2005 r. Nr 264, poz. 2207) oraz uchwały Nr 
IV/60/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie 
programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007, 
 
  

uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 17//2007 na wykonywanie zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2007 roku pn. �Wspieranie 
lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich � GRANTY � 
Lider�. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

§2 
Ostateczny termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 20 lipca 2007 roku.  
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Departamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.  
 
 

§3 
Wzór oferty na realizację zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207), stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 4 
Wzór ewentualnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania wynikającej  
z przyznania dofinansowania w wysokości mniejszej niż wnioskowana przez Oferenta, 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
 
 

§ 5 
Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
oraz podane do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym. 



 
 
 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej � Panu 
Michałowi Korolko oraz Dyrektorowi Departamentu Finansów � Panu Pawłowi 
Adamczykowi. 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UZASADNIENIE 

 

W nowym okresie programowania unijnego 2007 � 2013 podejście typu Leader 

zostało zapisane jako 4 oś priorytetowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Obecnie realizowane jest na terenie kraju działanie typu lider jako pilotaż tego podejścia na 

obszarach wiejskich, w ramach działania 2.7. Pilotażowy Program Leader+ Sektorowego 

Programu Operacyjnego �Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich 2004-2006�. 

W przygotowywanym obecnie okresie programowania samorządy województw będą 

odpowiedzialne za wdrażanie tej osi. W związku z tym, że podejście leader stanowić może 

istotny element rozwoju obszarów wiejskich wskazane jest wsparcie w roku 2007 konkursem 

grantowym partnerstw, które nie otrzymały dofinansowania w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego �Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich 2004-2006�. Istotnym argumentem przemawiającym za 

realizacją tego konkursu jest specyfika tworzenia się Lokalnych Grup Działania (LGD). Jest 

to metoda opierająca się na włączeniu wspólnie w aktywne kreowanie swojego otoczenia 

trzech sektorów: administracji, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych. 

Stworzenie takich partnerstw wymaga długotrwałego procesu przekonywania aktorów życia 

społeczno-gospodarczego do zaangażowania się do wspólnej działalności. Obecnie trwa na 

terenie województwa proces powstawania nowych partnerstw, obejmujący swoim zasięgiem 

dotychczas nieaktywne gminy wiejskie i wiejsko-miejskie. Mając na uwadze, że proces 

budowania partnerstwa lokalnego wymaga przekonania wielu instytucji  

i osób z tego obszaru oraz zbudowania odpowiedniej strategii rozwoju tego obszaru 

wskazane jest wsparcie tych aktywnych środowisk. Pozwoli to na lepsze przygotowanie 

potencjalnych beneficjentów PROW 2007-2013 do realizacji zadań w przyszłości. Głównym 

zadaniem tych grup jest aktywizowanie danego obszaru do szybszego rozwoju w wybranych 

sferach, co niewątpliwie ma wpływ na rozwój gospodarczy.  

W ramach konkursu proponowane jest wsparcie projektów mających za zadanie 

zbudowanie strategii typu Leader, wykreowanie tego podejścia wśród lokalnej społeczności 

oraz powstanie odpowiednich struktur organizacyjnych, mających odpowiednie 

doświadczenie do uzyskania wsparcia w ramach PROW 2007-2013. Konkurs ten przyczyni 

się do aktywizowania środowisk wiejskich poprzez podejście Leader na terenie całego 

województwa.  

 

 


