
  

 

UCHWAŁA Nr 293/5871/17 

Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie 

z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Podkarpackiego w  zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. zgodnych z założeniami Programu 

„Podkarpacki Naturalny Wypas II” 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 41 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 486 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 18, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016  poz. 1817 z późn. 

zm.), uchwały Nr XXIX/527/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

28 listopada 2016 roku w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego 

 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2017, uchwały Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju 

województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020, uchwały Nr 269/5390/17 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2017 r.  w sprawie przyjęcia 

„Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez 

promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych  

z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich  

i owadopylność” oraz uchwały Nr 279/5572/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr 269/5390/17 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2017 r.,  ogłasza otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się:  

1. w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie; 

3. na portalu Samorządu Województwa Podkarpackiego www.podkarpackie.pl  

w zakładkach: „NGO → Otwarte konkursy ofert„ i ”Region → Rolnictwo” oraz na stronie 

internetowej www.wrotapodkarpackie.pl w zakładce „Rolnictwo” i banerze „Podkarpacki 

Naturalny Wypas II”.  

 

http://www.podkarpackie.pl/
http://www.wrotapodkarpackie.pl/


 

 

§2 

Zasady i tryb konkursu, o którym mowa w §1 oraz rodzaj zadań publicznych, których 

dotyczy przedmiot konkursu, odpowiadający celom  „Program aktywizacji gospodarczo – 

turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo 

i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności 

w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność” („Podkarpacki 

Naturalny Wypas II”), określa Regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§3 

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert, o którym mowa w §1, 

przeznaczona zostaje kwota 1.661.830,-zł zł brutto (słownie: jeden milion sześćset 

sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści złotych brutto). 

 

§4 

Oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, o którym mowa w §1, dokona 

Komisja Konkursowa, która zostanie powołana odrębną uchwałą Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa, Geodezji  

i Gospodarki Mieniem. 

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
 

Bogdan Romaniuk 
 
 

 

 


