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POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:
OfertQ nalezy wypetniii wyt^cznie w biafych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegdinych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: „pobieranie*/niepobieranie 
prawidfowq. Przyidad: „pobieranie*/n*opob>eraf>>c*".

oznacza, ze nalezy skreili^ niewtaiciw^ odpowiedi, pozostawiaj^c♦ «

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

i. Organ administracji pubiicznej, 
do ktdrego jest adresowana oferta

Zarz^d Wojew6dztwa Dolno^lqskiego

Zadanie w zakresie: 
turystyki i krajoznawstwa

1)2. Rodzaj zadania publicznego

II. Dane oferenta(-tdw)

1. Nazwa oferenta(-tdw), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adr^ sjeddby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Instytut Dolno^l^skt, Forma prawna: Fundacja, Numer KRS 0000502837, adres siedziby: ul. Wtadystawa tokietka 13/11, 
50-243 Wroclaw, strona www: http://www.instytutdolnoslaski.org/ 
e-mail: biuro@instytutdolnoslaski.org 
nr telefonu: +48 739 047 839

Adres do korespondencjl jest taki sam, jak adres oferenta.

2. Dane osoby upowainionej do skladania 
wyjainied dotyczqc^ oferty (np. imi^ i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Wojciech Gtodek
Tel. +48 739 047 839
biuro@instytutdolnoslaski.org

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Przystanek kultura: Dolny ^l^sk1. Tytut zadania publicznego

Data
rozpoczQcia

20.09.2020 Data
zakorSczenia

30.11.20202)2. Termin realizacji zadania publicznego

3. Syntet^ny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

bVliejscem realizacji zadania jest wojewddztwo dolnosl^skie.

Zadanie zaktada opracowanie i wydanie w okresie od 20 wrzesnia 2020 do 30 listopada 2020^ Przewodnika 
turystycznego dotycz^cego interesuj^cych obiektow kultury i dziedzictwa narodowego zlokalizowanych na Dolnym 
^Iqsku oraz postaci lub wydarzert z nimi zwiqzanych. W przewodniku nie chodzi tylko o wskazanie da'nego miejsca/

1) Rodzaj zadania zawiera siQ w zakresie zadah okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoki pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Oz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6zn. zm.).
Termin realizacji zadania nie moze byd diuzszy niz 90 dni.2)



obiektU; ale powi^zanie go z historic regionu poprzez okre^lone postaci historyczne oraz wydarzenia z przesztoki. W 
przewodniku uwzgl^dnimy obiekty, miejsca i wydarzenia z catego regionu, zas ostatecznq decyzj^ o umieszczeniu 
danego obtektu/ miejsca/ wydarzenia podejmiemy po konsultacji z przedstawicielami samorz^du lokainego.
Przewodnik zostanie wydany w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (uwzgl^dnione zostanie przystosowanie 
publikacji takze do urz^dzet^ mobilnych - tabletdw, smartfondw). B^dzie to przewodnik po dziedzictwie kulturowym 
Dolnego ^Iqska i jego atrakcyjnych wydarzeniach kulturalnych, interesujqcych zarowno dia mieszkartcdw, jak i turystbw, 
lednocze^nie obejmie miejsca/ obiekty, ktdre nie s^ najbardziej ucz^szczane i nie stanowi^ podstawowych atrakcji 
turystycznych regionu.
Planowana szeroka akcja promocyjna projektu przy wykorzystaniu odpowiednich narz^dzi pozwoli dotrze<^ do 
szerokiego grona odbiorcow. Szacujemy, ze informacja o przewodniku dotrze do minimum 100 tysi^cy os6b. Sam 
przewodnik zostanie wydrukowany w naktadzie 3000 egzemplarzy i rozprowadzony po Dolnym ^l^sku.

Grupa docelowa:
Adresatami zadania s^ mieszkahcy wojewddztwa dolnosl^skiego i turyici indywiduaini z Dolnego ^l^ska oraz spoza 
regionu (zarowno z kraju, jak i z zagranicy).
Zaktadamy na podstawie zesziorocznych wynikdw, ze w ramach realizacji projektu z przewodnikiem zapozna si^ b^dz z 
niego skorzysta min. 15 tysi^cy osob [3000 wydah papierowych + co najmniej 6000 wej^d na strong www (pomiar ruchu 
na stronie - statystyki Google) + co najmniej 6000 oglqdaj^cych informacja o projekcie w mediach spotecznokiowych 
(pomiar ruchu na portalu spotecznokiowym - statystyki Facebooka w okresie trwania projektu].
Zakladamy na podstawie zesztorocznych wynikdw, ze reklama projektu i przewodnika w mediach spotecznoiciowych 
prowadzonych przez Instytut Dotnoil^ski dotrze do min. 100 tysi^cy os6b.

Dziatania (rok 2020):
1) Przygotowanie pianu przewodnika (20.09. - 30.09): dziatanie obejmuje ostateczne zadecydowanie o ksztaicie 

publikacji: wykorzystanych fotografii, wyb6r zdj^cia oktadkowego oraz dobdr treici sktadaj^cych si^ na 
poszczegolne rozdziaty (artykuty), powstanie dziesi^c podrozdziat6w, kazdy b^dzie ilustrowany minimum 3 
fotografiami (wykorzystamy min. 30 zdj^c + jedno zdj^cle oktadkowe). Ca\oit poprzedzona zostanie wstQpem.

2) Stworzenie podstrony www projektu (20.09. - 30.09): opracowanie koncepcjl (pod)strony www, przygotowanie 
materiatbw, kodowanie, publikacja strony. Powstanie jedna strona www poiwi^cona projektowi.

3) Opracowanie treki poszczegdinych elementbw (artykut6w) i korekta (1.10.-20.10): przygotowanie treki 
rozdziatdw (opracowanie treki na podstawie dost^pnej literatury przedmiotu, wizyta w opisywanym miejscu, 
wykonanie fotografii itp.). Dziatanie obejmuje rdwniez korekt^ redakcyjnq. Przed ztozeniem trek publikacji oraz 
identyfikacja wizualna zostan^ skonsultowane merytorycznie z przedstawicielami UMWD, w tym z osobami 
odpowiedzialnymi za promocj^ w UMWD (zgodnie z zapisami umowy).

4) Sktad publikacji (21.10.-31.10): przy u^ciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego (z dbatoki^ o 
zachowanie odpowiedniej szaty graficznej),przewodnik b^dzie liczyt 48 stron (+4 strony oMadki), format A6.

5) Wydruk publikacji (31.10.-15.11): zostanie wydrukowana w drukarni w liczbie 3 000 egzemplarzy.
6) Promocja I dystrybucja (1.10-30.11): promocja b^dzie prowadzona w Internecie -- wyniki wyszukiwania Google 

oraz portal spotecznokiowy Facebook. Dystrybucja wersji papierowej - samorz^dy lokaine, biblioteki, centra 
kultury na Dolnym ^Iqsku, punkty informacji turystycznej w gminach Dolnego ^l^ska. Planujemy rozestanie 
pewnej cz^ki naktadu (500 sztuk) do bibliotek i centrdw kultury w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w 
ktdrych dost^p do wersji elektronicznej moze by^ utrudniony. Dystrybucja wersji elektronicznej - strona 
www.przystanekd.pl, Jeleniog6rska Biblioteka Cyfrowa, platformy: Issuu i Facebook. Podstawowe koszty, jakie 
zostan^ tutaj poniesione, to koszty wysyfki egzemplarzy papierowych.

7) Zarz^dzanie projektem (15.09.-30.11): przygotowanie, przeprowadzenie, ewaluacja i zakohczenie realizacji 
zadania, w tym nadzbr nad terminowoki^ I osi^gni^ciem wskafnikdw; rozliczenie zadania, przygotowanie 
sprawozdania z realizacji, opis dokumentdw ksi^gowych. Realizacja dziatania lezy w gestii koordynatora oraz 
osoby odpowiedzialnej za rozliczenie projektu.

Opis publikacji:
Przewodnik b^dzie liczyt 48 stron (format A6), a ztoz^ si^ na niego opisy 10 miejsc, kt6re warto odwiedzid lub ktdrych 
historic warto pozna<^ - 10 opis6w po 4 strony, do kazdego opisu 2-3 zdj^cia. 8 stron zostanie przeznaczone na 
wprowadzenie i informacje praktyczne.__________________________________________ __________________________



informacje z faktury, z protokcHu| odbioru 

wydrukdw j
Przewodnik - wersja papierowa 3000 egzemplarzY

opublikowanie przewodnika na strohie www, 
wersja elektroniczna przekazana na pfycie cd 
wraz z raportem kohcowym

1 e-bookPrzewodnik - e-book

istnienie strony pod okreilonym | adresem, 
zrzuty ekranu, protokdt odbioru dzieta - strony

Strona www projektu 1 strona www

3000 wydar^ papierowych + co najmniej 6000 
wejid na strong www (pomiar ruchu na stronie - 
statystyki Google) * co najmniej 6000 
ogl^daj^cych informacje o projekcie w mediach 
spofecznokiowych (pomiar ruchu na portalu 
spofecznoiciowym - statystyki Facebooka)_____

Zapoznanie z atrakcjami turystycznymi 
zwi^zanymi z dolnosleskim dziedzictwem 
kulturowym

15 000 os6b

Zachecenie (ze wzgl^du na dostepnoid w 
sieci Internet) do odwiedzenia Dolnego 
^leska os6b spoza regionu

3000 os6b CO najmniej 50% uzytkownikdw strony spoza 
Dolnego ^l^ska (dane wg statystyki Google - 
podziat uzytkownikdw wg miejsca korzystania z 
Internetu)_______________________ __________

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, jego do^iadczenia w realizacji dziatart planowanych w ofercie oraz zasobdw, ktdre b^dq 
wykorzystane w realizacji zadania

Instytut Dolnoileski jest fundacje, ktdra prowadzi dziatalnoid od 2014 roku. To niezalezna organizacja pozarz^dowa, 
kt6ra w ramach swojej dziafalnoki zajmuje sIq m.in. promocje transportu zbiorowego oraz monitoringiem 
przestrzegania praw pasazerdw przez przewoinikbw, a takze promocJe wojewddztwa dolno^l^skiego, zwtaszcza Jego 
kultury i zabytkdw oraz atrakcji turystycznych.

m latach 2017-2019 fundacja pozyskafa ^rodkt oraz zreallzowala i rozliczyta 6 zadan publicznych (kwoty dofinansowania 
»d 2300 PIN do 10 000 PIN), w roku 2020 realizje 7 zadanie publiczne (kwota dofinansowania: 10 000 PIN). I
lednym z sztandarowych dziatart organizacji jest wydawanie kwartalnika „Przystanek Dolny $l^sk", ISSN 2353-3056: 
zesp6f Instytutu Dolno^leskiego rozpocz^f w roku 2013 (przed povi/otaniem fundacji) realizacJe projektu dotycz^cego 
wydawania kwartalnika internetowego Przystanek Dolny ^i^sk. Kwartalnik spotkat sig z duzym zainteresowaniem 
zardwno bezpo^rednich odbiorcow, jak i osdb / organizacji / instytucji, ktdre stane sie wspdtpracownikami. Do 
kolejnych numerdw pozyskujemy nowych autorbw (spoza statego zespotu), cze^ materiatbw powstaje we wspdtpracy 
z jednostkami samorzqdu terytorialnego, m.in. z Urzedem Miasta Jelenia Gdra, Urz^dem Miejskim w ^widnicy, Polske 
Grupe Uzdrowisk oraz rdznymi organizacjami lokalnymi, m.in. z Towarzystwem MHo^nikdw Szczawna-Zdroju czy 
Dolno^lqskim Towarzystwem Historycznym.

Od roku 2015 wydajemy raporty z serii „KoleJ^ po Dolnym ^Iqsku 2015", opisujece atrakcje turystyczne i krajoznawcze 
zlokalizowane przy czynnych liniach kolejowych, do ktdrych mozna dotrzed publicznym transportern kolejowym 
(kolejami regionalnymi). Przy realizacji materiafu do Raportu Instytut Dolno^l^ski wspdtpracuje m.in. z Polskimi Liniami 
Koiejowymi S.A. oraz kiikunastoma JST. Wspdipraca nie ma charakteru finansowego - gminy przesytaje i udostepniaje 
informacje, zdjecia; zapewniaje recenzentdw publikacji. W latach 2016, 2017 i 2018 opublikowali^my raporty z 
aktualizacje na temat mozliwo^ci i warunkdw podrdzowania koleje PO Dolnym Slqsku, w roku 2020 ukaze sie kolejna 

edycja (raport uwzgledniajqcy nowe oferte przewozow^)- I
Patronat honorowy nad publikacje objeli Prezes Urz^du Transportu Kolejowego, Wojewoda^ Dolnoslqski, 
Przewodniczqcy Sejmiku Wojewddztwa Dolnosl^skiego. ^

^szystkie te dziatania sprawiaj^/ ze docieramy do szerokiego grona odbiorcdw, w tym mieszkahcdw Dolnego ^i^ska.

Zasoby rzeczowe:
• sprzet komputerowy i oprogramowanie umozliwiajece przygotowanie artykutdw i infografik, by - zamieszczone



na stronie www projektu - speiniaty normy Krajowych Ram Interoperacyjnoki
Grant Google - w zwiqzku z uczestnictwem w programie grantowym Google mamy mozllwo^d przeznaczenia na 
rektam^ projektu kwoty przyznanej przez Google na promocj^ w wyszukiwarce Google Adword. 
serwer wirtualny (obecnie utrzymywana jest na nim strona oferenta i serwis wydawanego kwartalnika, a takze 
dotychczasowe edycje przewodnikdw) 
serwisy
kolejapodolnymslasku.przystanekd.pl (do promocji projektu) 
profile na portalu spotecznokiowym Facebook (promocja projektu)

internetowe www.przystanekd.pl. www.instytutdolnoslaski.org kolej.przystanekd.plJ

facebook.com/przystanekd
facebook.com/kolejdolnyslask
instagram.com/przystanekd
twitter.com/przystanekd

IZasoby osobowe: Zespot projektu tworz^ osoby zainteresowane tematykq turystyki, kolejnictwa, historii regionu i 
[rozwoju regionalnego. B^d^ to:

koordynator projektu, odpowiedzialny za terminow^ realizacj^ dzialart zaplanowanych w harmonogramie, 
merytoryczn^ kwalifikacj^ realizowanych dziafah. Kwalifikacje: os. z doiwiadczeniem w zarz^dzaniu projektami 
i w zakresie koordynowania dziatah zespotbw ludzi, koordynowata projekty ze ^rodkbw publicznych, 
koordynowata wydanie „Kolej^ po Dolnym ^Iqsku" w roku 2017,2018 i 2019.
ksi^gowa projektu odpowiedzialna za rozliczenie zadania, kwalifikacje kosztbw, opisanie dokumentbw zgodnie 
z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowante, przygotowanie cz^ici finansowej sprawozdania z 
realizacji zadania, zaksiegowanie wydatkbw projektu. Kwalifikacje: osoba z wyksztafceniem kierunkowym, od 
10 lat rozliczajeca projekty wspdtfinansowane ze srodkdw publicznych, ksiegowa w ngo od 10 lat 
redaktor prowadz^cy, ktbry odpowiada^ b^dzie za pozyskanie i przygotowanie materiafow, tresc artykufow, 
ich jakoi(^ i poprawnoi(^, zarbwno jezykowe, jak i merytoryczn^, a takze fotoedycje zdjec. Kwalifikacje: 
doswiadczenie w pracy edytorskiej i redakcyjnej, umiejetnos^ sktadu tekstu, do^wiadczenle w zakresie 
tworzenia publikacji o charakterze turystycznym/ krajoznawczym; autor/-ka publikacji naukowych i popularno- 
naukowych, wspbtpracownik kwartalnika „Przystanek Dolny ^l^sk", osoba z doiwiadczeniem w pracy 
redakcyjnej; odpowiedzialna za redakcje przewodnika Koleje po Dolnym ^l^sku w roku 2017, 2018 i w roki 
2019
Autorzy tekstbw artykufbw. Kwalifikacje: doswiadczenie w zakresie tworzenia i redakcji tekstdw dotycz^cych 
turystyki, krajoznawstwa; zainteresowanie regionem
Fotograf odpowiedzialny za wykonanie zdj^c. Kwalifikacje: osoba realizujeca ziecenia fotograficzne, 
wykonujeca zdjecia wykorzystywane w publikacjach o charakterze regionalnym i ogolnokrajowym,
Informatyk - webdesigner - utworzenie strony www projektu (projekt strony, zakodowanie strony). 
Kwalifikacje: osoba wykonuj^ca zaw6d informatyka, z min.3 -letnim doswiadczeniem w realizacji zadah tego 
typu (tworzenie stron www).

Idea projektu oraz spos6b realizacji opiera si^ na schematach wypracowanych i sprawdzonych w Instytucie 
DolnoSl^skim. Bardzo dobre relacje z samorz^dami, pracujqcy od 3 lat razem zespdt redakcyjny i wielu wolontariuszy, 
ktorzy wspieraj^ nas w dziataniach (co pozwolito nam zaplanowa(^ wklad wtasny osobowy do projektu), to z pewnoSci^ 
Dzynniki, ktbre sprzyjaj^ poprawnej I efektywnej realizacji zadania.______________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacji zadania pubilcznego

Rodzaj kosztu Wartoi^ Z dotacj] Z innych 
irddet

Ip.
PIN

Opracowanie tresci artykutdw (lOart.-t- 
art. wstepny = 11 x 250/art.)________

2750,00 2750,00 0,001.

0,00Sktad przewodnika (48 stron x 10,00zl) 480,00 480,002.
0,00Korekta tekstu (48 stron x 10,00zl) 480.00 480,003.
0,00Wydruk przewodnika (3000 egz) 4200,00 4200,004.
0,00Dystrybucja - koszty pocztowe (15 

paczek x 28,00zt)_______________
420,00 420,005.



Strona www projektu 500,00 0,00 500,006.
Suma wszystkich kosztdw realizacji zadania 8830,00 8330,00 500,00

V. O^wiadczenia

Oiwiadczam(-my), ze;

1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wytacznie w zakresie dziatalnoici pozytku publicznego

oferenta(-l^); I
2) pobieranie iwiadczet^ pieni^znych b^dzie si^ odbywad wytacznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnoici pozytku

publicznego; |

3) oferent* / oforonci* sMadaj^cy niniejsz^ ofertQ nie zalega^jq)'^ / eotogat-j^'*' z optacaniem naleznoici z tytutu zobowiqzah
podatkowych; |

4) oferent* / oforonci* skiadajqcy niniejszq ofertq nie zalega4i^ / eatogaH^* z optacaniem naleznoki z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne; ^

5) dane zawarte w czq^ci il niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / innq wtaijCiwQ owldoncjq*; |

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; i
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systembw informatycznych, osoby, ktdrych dotyczq te dane, ztozyty stosowne 

oiwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. I

Data: 18.08.2020

Wojciech Gtodek
(CZtONEK ZARZADU)
(podpis osoby upowaznionej lub podpisy 
osdb upowaznionych do sktadania oiwiadaei^ 
woll w imieniu oferentdw)

Instytut Dolnoslqski
4kr};lka poaluu<o 2MA. jO-|31 Urwiaii' 

___ evil


