
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 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 

do którego adresowana jest oferta 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
Zadanie z zakresu upowszechniania turystyki i promowania walorów 
turystycznych regionu składane w trybie 19a 

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 

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate, KRS 0000396561, NIP: 614-160-60-96, ul. Jeleniogórska 36/6,  
58-400 Kamienna Góra, nr rachunku bankowego: 81 2030 0045 1110 0000 0259 4270 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Jarosław Giercarz, tel: 799129908,  
e-mail: greengate.stowarzyszenie@gmail.com 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  
Turystyczny wehikuł czasu, albo piąty plecak z tradycjami – 

przewodnik alternatywny 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 
Data 

rozpoczęcia  

01.10.2020 Data  

zakończenia  

24.12.2020 

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

Projekt jest odmienną tematycznie i rozszerzoną terytorialnie piątą już częścią niezwykle entuzjastycznie przyjętych 
przez turystów i mieszkańców Dolnego Śląska Przewodników Alternatywnych. Wydaliśmy je w latach poprzednich dzięki 
wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt odpowiada na istniejącą stale potrzebę upowszechniania 
rozwoju turystyki i promocji niezwykłych, a mało znanych walorów Dolnego Śląska, szczególnie niektórych obszarów 
Sudetów i pogórza, za pomocą ciekawego wydawnictwa o charakterze turystycznym. Celem projektu jest promocja i 
rozwój dolnośląskiej turystyki tematycznej, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu oraz promocja walorów 
turystycznych i aktywnego wypoczynku w regionie.  
Cel zrealizujemy poprzez opracowanie, publikację, dystrybucję i promocję 1 500 sztuk innowacyjnego wydawnictwa 
promującego niezwykłe walory niedocenianych a wartych bliższego poznania regionów Dolnego Śląska. Wydawnictwem 
tym będzie niekonwencjonalny przewodnik tematyczny. W ciekawy, nowatorski sposób oprowadzał on będzie po 
regionie, jako motywy przewodnie wykorzystując mało znane, a bardzo interesujące elementy architektury 
komunikacyjnej. Nieużywane już dziś w większości i zapomniane kamienne i stalowe mosty i wiadukty o unikalnej w skali 
kraju i Europy budowie oferują często zapierające dech widoki, a łączące je stare trakty i drogi stanowią pomost 
pomiędzy historią a współczesnością. Opiszemy walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe miejsc związanych z tymi 
obiektami oraz ich ciekawą historię. Poprowadzimy turystę kamiennogórską „Drogą Głodu”, powstałej dzięki 
niewolniczej niemal pracy dolnośląskich tkaczy, staniemy na „Moście Johanna”, którego budowa z sudeckich głazów 
zajęła jednej osobie całe życie, podziwiać będziemy ogrom podniebnych niemal, stalowych przęseł lewińskiego 
wiaduktu, gdzie usłyszymy gwizd parowozów i łoskot przetaczających się powoli pociągów.    
W przewodniku wykorzystamy nie te znane powszechnie, słynne obiekty, ale miejsca mniej uczęszczane, a zdecydowanie 
warte poznania. Zaproponujemy trasy alternatywne, wolne od tłumu zwiedzających, a nie mniej ciekawe i połączymy je 
wspólnymi motywami. 
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Jak wszystkie poprzednie edycje, również obecna promować będzie turystykę indywidualną i rodzinną, gdzie w małych 
grupkach, w spokoju i z uwagą poznawać można niezwykły Dolny Śląsk. Jest to szczególnie istotne w dobie pandemii – 
pozwala na wartościowe i bezpieczne spędzanie wolnego czasu i spacery regenerujące zdrowie fizyczne i psychiczne. 
Bezpośrednimi adresatami zadania publicznego są mieszkańcy Dolnego Śląska, w szczególności jego stolicy: Wrocławia i 
kilku największych miast: np. Wałbrzycha, Świdnicy, Jeleniej Góry, Legnicy, Lubina i Głogowa, w liczbie co najmniej 1 500 
osób (mierzalne ilością rozprowadzonych w tych miejscowościach egzemplarzy przewodnika) oraz ich rodziny, znajomi i 
bezpośrednie otoczenie.  
Wybór grupy odbiorców jest nieprzypadkowy. Już od początków turystyki mieszkańcy największych miast Śląska 
naturalnie ciągnęli w rejony Sudetów. Po II wojnie jednakże najwięcej turystów przyjmują miejscowości położone 
najbliżej Karkonoszy (Karpacz i Szklarska Poręba). Wiele miejsc, przyciągających turystów przed wojną straciło na 
znaczeniu. Tak właśnie stało się z mniej znanymi obszarami Sudetów, które, m.in. z powodu braku działań promocyjnych, 
nie wytrzymały konkurencji z większymi ośrodkami turystycznymi.  
Dlatego też, jako grupę docelową, przyjmujemy mieszkańców wyżej wymienionych, największych miast Dolnego Śląska, 
których zachęcimy do odwiedzenia interesujących, a mniej znanych miejsc w naszym województwie. 
Rezultaty mierzalne będą przez liczbę publikacji - przewodników rozdanych turystom w punktach ich dystrybucji (biura 
LGD, siedziby organizacji współpracujących, informacje turystyczne itp.) Większość z nich rozdadzą wolontariusze 
stowarzyszenia, przy okazji promując projekt i jego wartości, więc na bieżąco monitorować będziemy postęp osiągnięcia 
celu. Doświadczenia z dotychczasowych edycji Przewodnika wskazują, że popyt przewyższy liczbę wydrukowanych 
egzemplarzy. 
W wyniku realizacji projektu wzrośnie poziom wiedzy jego odbiorców i zainteresowanie omawianym obszarem. 
Poszerzona i uatrakcyjniona o zupełnie nowe elementy zostanie dotychczasowa oferta turystyczna, co przyczyni się do 
wzrostu liczby gości odwiedzających region. Rezultatem w zakresie zrównoważonego rozwoju będzie także zmniejszenie 
antropopresji rejonu Śnieżki w Karkonoszach, którą odwiedza rocznie kilkakrotnie wyższa od optymalnej dla środowiska 
liczba turystów. W wyniku realizacji projektu część z nich odwiedzi w zamian niedoceniane, inne obszary Dolnego Śląska 
i Sudetów poza głównym pasmem Karkonoszy, posiadające wysoki i niewykorzystany potencjał turystyczny. 
Tendencję tę zaobserwujemy w fazie ewaluacji projektu, na podstawie opinii właścicieli lokalnej bazy hotelarsko – 
gastronomicznej, gminnych ośrodków informacji turystycznej, obserwacji członków stowarzyszenia. Zadowoleni z 
pobytu turyści przekażą swe pozytywne wrażenia rodzinom i znajomym, zachęcając do przyjazdu w te strony, co 
przyczyni się do trwałości projektu. Produkty realizacji projektu (publikacje) dostępne będą także do pobrania w 
formacie PDF na stronie internetowej stowarzyszenia, co przyczyni się do zwiększenia zasięgu oraz przedłużenia 
oddziaływania projektu po jego zakończeniu. 
Wartością dodaną realizacji projektu będzie promocja aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia wśród 
uczestników projektu, jak również rozwój ekonomiczny regionu wraz ze wzrostem ruchu turystycznego. 

_____________________________ 

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. 

  



 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Liczba osób, które dowiedzą się o 
walorach turystycznych mniej znanych 
obszarów Dolnego Śląska, Sudetów i 
Pogórza Sudeckiego 

1500 Liczba rozprowadzonych egzemplarzy 
Przewodnika Alternatywnego (Objętość 22 + 
4 strony, format A5, szyty po długim boku, 
papier kreda błysk, gramatura 130g, okładka 
170g, CMYK) 

Liczba osób, które będą aktywnie 
poznawać region uprawiając turystykę 
tematyczną 

Minimum 1500 plus ich rodziny i 
znajomi 

Liczba rozprowadzonych egzemplarzy 
Przewodnika Alternatywnego, analizy i 
obserwacje z lat ubiegłych 

   

 

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

wykorzystane w realizacji zadania  

W realizację niniejszego projektu zaangażują się członkowie stowarzyszenia, wolontariusze i inni społecznicy. Cały 
zespół realizuje od 6 lat z sukcesami zadania z zakresu popularyzacji turystyki kierunkowej i promocji Dolnego Śląska i 
jego regionów.  
Treść merytoryczną przewodnika (zebraną przy współpracy innych organizacji, instytucji i wolontariuszy) opracuje 
osoba z doświadczeniem literackim i doskonałą znajomością regionu, pasjonat dziedzictwa kulturowego, twórca 
wszystkich czterech dotychczasowych części Przewodnika Alternatywnego oraz treści questów tematycznych 
prowadzących przez Rudawy Janowickie, a także współautor czterech dolnośląskich szlaków tematycznych. Zawartość 
merytoryczna będzie opracowana w sposób ciekawy, nienużący czytelnika, zawierać będzie nie tylko suche informacje, 
ale także anegdoty, ciekawostki interesujące dla osób w każdym wieku. 
Koordynatorem projektu będzie osoba doświadczona w tej roli przy realizacji poprzednich zadań, o bardzo dobrych 
zdolnościach komunikacyjnych i organizacyjnych. Obie powyższe osoby ukończyły szereg kursów z zakresu logiki 
projektowej, zarządzania projektami i analizy ryzyka oraz księgowości. 
Opracowaniem graficznym zajmie się grafik – informatyk stale współpracujący z naszą organizacją, autor oprawy 
graficznej wszystkich naszych wydawnictw i projektów, twórca i zarządzający stroną www.greengate.org.pl. Na grafikę 
złożą się fotografie własne, rysunki itp. Oprawa graficzna będzie ciekawa, a tekst czytelny dla osób w każdym wieku. 
Badania terenowe, zbieranie materiałów, fotografie obiektów wykonają wolontariusze osobiście odwiedzając każdą z 
lokalizacji i gromadząc materiały, wywiady z okolicznymi mieszkańcami. Materiały zbierać będą także w bibliotekach, 
książnicach i internecie oraz kontaktując się z mieszkającymi obecnie głównie w Niemczech autochtonami. 
Wszyscy zaangażowani w realizację projektu, także wolontariusze, charakteryzują się znajomością regionu, od wielu lat 
działają na rzecz jego rozwoju i aktywnie propagują zrównoważoną turystykę w swoich środowiskach. Wszyscy również 
działają społecznie, nie tylko w ramach stowarzyszenia, ale również w innych organizacjach i grupach nieformalnych. 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. 
Zbieranie miejsc do przewodnika przez 
wolontariuszy WKŁAD OSOBOWY 

4250  4250 

2. 
Opracowanie merytoryczne zebranych 
materiałów do publikacji 

3700 3700  

3. 
Opracowanie graficzne publikacji 
(wersja gotowa do druku) 

1200 1200  

4. Druk wydawnictwa 3750 3750  

5.     

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12900 8650 4250 

http://www.greengate.org.pl/


V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), 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.  

 

Dagmara Giercarz 

 

Data 25.08.2020 

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

.............................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 

osób upoważnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu oferentów) 

 

 

 

 


