
 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
Departament Kultury i Turystyki 
Wydział Turystyki 
 
 
Walońska 3-5, 50-411 Wrocław 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2023 r. 

Niniejsze zestawienie pytań, podpowiedzi i instrukcji publikujemy jako materiał pomocniczy. 

Mamy nadzieję, że pomoże Ci ono uniknąć błędów formalnych w ofercie lub procedurze jej 

składania. W razie pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji. 

Zespół Działu Rozwoju i Promocji Turystyki 

Agata Lewicka: 71 770 41 16 

Marcelina Młodzińska: 71 770 41 18 

Natalia Mutor: 71 770 40 79 

 

Zanim złożysz ofertę, sprawdź, czy Twoja oferta zawiera wszystkie potrzebne informacje: 

1. Czy Twoja organizacja prowadzi działalność statutową związaną z turystyką i 

krajoznawstwem?  

2. Czy Twoja organizacja jest jedną z poniższych: 

a. organizacja pozarządowa 

b. kościół lub związek wyznaniowy 

c. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; 

d. spółdzielnia socjalna; 

e. spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub klub sportowy 

działające na podstawie ustawy o sporcie, niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku? 

3. Czy Twoja organizacja jest organizatorem projektu? 

4. Czy składasz 1 ofertę na 1 jedno zadanie (są cztery zadania do wyboru)? 

5. Czy składasz maksymalnie 3 oferty w tym konkursie – po jednej dla każdego zadania? 

6. Jeśli składasz ofertę na więcej niż jedno zadanie – czy każdą ofertę składasz osobno? 

7. Czy w części I nr 1 oferty: „Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana 

oferta” jest wpisany „Zarząd Województwa Dolnośląskiego”? 

8. Czy Twój projekt jest zgodny z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych? Jeśli masz wątpliwości, przeczytaj naszą notatkę (KLIKNIJ TU) 

lub ustawę (KLIKNIJ TU). 

9. Czy będziesz realizować projekt na terenie województwa dolnośląskiego? 

10. Czy będziesz realizować projekt między 13 marca a 31 grudnia 2023? Pomyśl o 

wszystkich działaniach i wszystkich kosztach. Nie możesz zacząć realizacji przed 13 marca 

2023 r. 

11. Czy Twój projekt wpisuje się w jedno z poniższych zadań i składasz ofertę na jedno z 

nich?  

https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Turystyka/Dokumenty/Konkursy_ofert/Informacja_o_imprezach_turystycznych.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361
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ZADANIE I: #MOJEDOLNOŚLĄSKIE 

ZADANIE II: UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I PROMOWANIE WALORÓW 

TURYSTYCZNYCH REGIONU 

ZADANIE III: ROZWÓJ BRANŻY TURYSTYCZNEJ 

ZADANIE IV: SZLAKI TURYSTYCZNE 

12. Czy temat i forma działań Twojego projektu są zgodne z opisem ogłoszenia 

konkursowego? Szczegółowy opis znajdziesz na stronach 1, 2 i 3 ogłoszenia 

konkursowego.  

13. Czy dotacja z konkursu Wydziału Turystyki będzie jedynym źródłem finansowania 

projektu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego? (podwójne 

finansowanie nie jest możliwe, czyli nie możesz złożyć oferty na ten sam projekt w 

innym wydziale urzędu, ani ubiegać się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym 

19a) 

14. Czy masz jakikolwiek finansowy wkład własny? Pamiętaj, że choć możesz wycenić wkład 

osobowy, nie możesz wpisać go jako finansowy wkład własny. To samo dotyczy 

wpływów od uczestników projektu. 

15. Jeśli planujesz odpłatność udziału w projekcie – czy Twój KRS lub statut dopuszczają 

możliwość prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego? 

16. Czy masz uzupełnioną część III pkt. 6 oferty: „Dodatkowe informacje dotyczące 

rezultatów realizacji zadania publicznego”? 

17. Czy w części IV pkt. 2 oferty: „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta” jest 

zawarty opis kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację projektu (wraz z 

wolontariuszami i Waszymi pracownikami, którzy świadczą pracę społecznie) bez 

podania ich imion i nazwisk? 

18. Czy w części IV pkt. 2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta” jest 

zawarty opis zasobów rzeczowych, którymi dysponujesz? 

19. Czy w części IV pkt. 2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta” jest 

zawarty opis Twojego wkładu finansowego, którym dysponujesz? 

20. Czy w części III pkt. 3 oferty „Syntetyczny opis zadania” jest opisany sposób zapewnienia 

dostępności w projekcie, zgodnie z ustawą? Jeśli masz problem z tą częścią, zajrzyj do 

poradnika (KLIKNIJ TU). 

21. Czy koszty, które planujesz są zgodne z wykazem kosztów kwalifikowanych (część VIII 

ogłoszenia konkursowego)? Sprawdź po kolei wszystkie 7 punktów tej części ogłoszenia. 

22. Czy koszty administracyjne Twojego projektu wynoszą maksymalnie 10% wnioskowanej 

dotacji? 

23. Czy koszty zakupu sprzętu do Twojego projekty wynoszą maksymalnie 10% 

wnioskowanej dotacji? 

24. Czy każde stanowisko pracy (bez względu na to, czy jest to wynagrodzenie osobowe czy 

bezosobowe) jest wymienione w Twoim kosztorysie osobno, z podaniem kosztu brutto 

wraz z pochodnymi, wymiarem etatu lub stawką za godzinę pracy?  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/111501/broszura_pop.pdf
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25. Czy Twoja oferta jest kompletna: ma wypełnione wszystkie pola i dokonane są skreślenia 

na końcu oferty – część VII oferty? 

 

Jeśli odpowiesz „NIE” na którekolwiek z tych pytań, popraw swoją ofertę, ponieważ 

zawiera błędy formalne. 

Jeśli masz 25xTAK, możesz składać ofertę w systemie, podpisywać ofertę i wysyłać ją do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

A teraz: 

1. Załóż konto w aplikacji Generator eNGO.  

2. Odnajdź nasz konkurs: https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace: Otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2023 r. 

3. Złóż ofertę w aplikacji Generator eNGO. To już połowa drogi! 

4. Zapisz na komputerze plik z ofertą i w zależności od preferencji - podpisz plik 

elektronicznie lub wydrukuj i podpisz czytelnie imieniem i nazwiskiem (jeśli masz 

pieczątkę imienną, przybij ją). Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby do tego 

uprawnione. 

5. Przygotuj wymagane załączniki. Znajdziesz je w części X ogłoszenia o konkursie (strony 9 

i 10). UWAGA! Każdy załącznik musi być podpisany osobno przez osobę lub osoby do 

tego uprawnione. Dotyczy to zarówno wersji elektronicznej, jak i papierowej.  

6. Jeśli przygotowujesz kopie dokumentów, sprawdź: 

a. Czy każda strona kopii jest poświadczona za zgodność z oryginałem? 

b. Czy zgodność z oryginałem potwierdziła co najmniej jedną z osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub osoba upoważniona do 

potwierdzania dokumentów? 

c. Czy zgodność z oryginałem jest opatrzona czytelnym podpisem i imienną 

pieczątką? 

d. Jeśli kopie poświadcza osoba upoważniona do potwierdzania dokumentów, 

załącz również stosowne upoważnienie. 

7. Wyślij podpisaną ofertę wraz z podpisanymi załącznikami: 

a. Elektronicznie – przez portal ePUAP. Po zalogowaniu się do profilu ePUAP wybierz: 

KATALOG SPRAW -> SPRAWY OGÓLNE -> PISMA DO URZĘDU -> POKAŻ WIĘCEJ -> PISMO 

OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO -> ZAŁATW SPRAWĘ 

W polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” wpisz „Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego” 

W polu „Rodzaj pisma” wybierz z listy „Inne pismo” 

W polu „Inny rodzaj pisma” wpisz np.: „Oferta na konkurs” 

W polu „Tytuł pisma” wpisz np.: „Oferta Wydział Turystyki” 

https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace
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W polu „Treść pisma” wpisz np.: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z 

zakresu turystyki w 2023r., Wydział Turystyki, zadanie ….” (podaj numer zadania - I, II, III lub 

IV) 

Załącz: 

1. Podpisaną wcześniej elektronicznie ofertę. 

2. Wszystkie wymagane i podpisane wcześniej elektronicznie (każdy z osobna) załączniki. 

Kliknij „DALEJ” i postępuj zgodnie z poleceniami systemu. ePUAP poprosi Cię o podpisanie 

wysyłanego pisma. Pamiętaj, że ten podpis zostanie złożony jedynie na piśmie przewodnim o 

treści: „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2023r., 

Wydział Turystyki, zadanie …”. Upewnij się, że załączasz podpisane wcześniej dokumenty – 

ofertę i wymagane załączniki. 

BRAWO! Twoja oferta została złożona, przejdzie teraz weryfikację formalną, a następnie 

(jeśli nie ma żadnych błędów) ocenę merytoryczną. Wyniki zostaną podane najpóźniej 12 

marca 2023. 

b. Papierowo – wydrukuj ofertę z Generatora eNGO, przygotuj wymagane załączniki w 

formie papierowej, podpisz wszystko zgodnie z wymogami konkursu i dostarcz na adres: 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Departament Kultury i Turystyki 

Wydział Turystyki 

Kancelaria Ogólna 

ul. Walońska 3-5 

50-413  Wrocław 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 

 

Oferta powinna zostać dostarczona w kopercie opisanej nazwą konkursu i rodzajem zadania, 

na które składana jest oferta: 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2023r.,   

ZADANIE I #MOJEDOLNOŚLĄSKIE lub 

ZADANIE II UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I PROMOCJA WALORÓW DOLNEGO ŚLĄSKA lub 

ZADANIE III ROZWÓJ BRANŻY TURYSTYCZNEJ lub 

ZADANIE IV SZLAKI TURYSTYCZNE  

 

Pamiętaj! O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego, a nie data stempla pocztowego. 

Jeśli możesz, zastosuj wydruk dwustronny. 


