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4. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego

Naana rezultatu
Planowany poziom osiqgniecia

rezultat6w (warto56
doceloural

Spos6b monitorowania rezultsrt6w, 2r6dlo
infomacJi o osiqgnieciu, wskaznika
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1000 rot0k6l odbioru i faktura ne

ruku publikacji
wykonanie

Liczb a oprac owany ch pub likacj i
I totok6l odbioru i rachunek
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-iczba mieszkaric6w gminy -
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i. Kr6tka charakterystyka Oferenta, Jego do6wiadczenia w realizacji dzialaf planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re bgdi

wykorzystane w realizacji zadania

Celem og6lnym Stowarzyszenia Artszep jest wspieranie aktywnoSci sp,

ce l6w szcze 961o wy ch stow ar zy szenia naleiry :

a) wspieranie rozwoju samorz4dnoSci lokalnej i regionu,
b) wspieranie inicjatyw i dzialafi w zakresie kultury, sztuki, rgkodziela,
ekologii, promocji zdrowia, opieki spolecmej,
c) inicjowanie i wspieranie dzialaflnaruecz budowy spoleczefstwa ob5

d) wsp6lpraca z podmiotam i zagr aniczny mi, or ganizacjami spole cznyn
samorz4dowymi w realizacji cel5w statutowych,
e) prowadzenie szeroko zakrojonych dziaLafl szkoleniowych, edukacyjr
informacyjny ch na rzecz Srodowiska gminnego i regionu,
f) organizaqa i wspieranie wolontariatu,
g) dzialanianarzecz zachowania i odbudowy kultury, sztuki, ochrony <

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poptzez szereg dzialah m.in.: podtt

miejscowych tradycji kulturowo - obyczajowych orazwspieranie i inic.
rozwij anie aktywno$ci kulturalnej Srodowiska lokalnego.
Oznaczato, ze Wnioskodawca wykonuje dzialalnoSi odpowiedni4 do 1

realizowa6. Potwierdzeniem tego jest zal1czony statut organrizacji.

Dodatkowo Stowarzyszenie posiada doSwiadczenie w realizacji projek
zamierza realizowad.
W roku 2016 nealtzowano projekt pod nazw4,,Tw6rzmy razem", kt6r
Marszalkowskiego Wojew ildztwa Podlaskiego (umowa nr 23 /2016/Re1

dziedzictwa kulturowego i polegal na organizacji warsztat6w rgkodziel
Szepietowo. W ramach projektu zaplanowano spotkania (warsztaty), in
pracg i edukacjg.
W roku 2017 nealizowano projekt pod nazwq ,,Swiat oczarrrl', kt6ry b
Marszalkowskie go Woj ew 6dztw a Podlaskie go (umowa nr 2l I 20 17 lRe
dziedzictwakulturowego i polegal na orgarttzacii warsztat6w fotografir
uczestnicy uwiecmiali wytwory rgkodziela regionalnego w skali makrl
kulturowego) oraz mikro (detale rgkodziela). W ramach projektu zapla
fotografri oraz obr6bki graficznej zdjgt) orazplastyczre (przeniesienie

warsnaty malarskie). Projekt zakofrczyL sig wystaw4 prac. Itojekt poz'
zachowanie i promocj g dziedzictwa kulturowe go.
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lV. Szacunkowa kalkulacja koezt6w realizacji zadania

1.

Vlerytoryczne przygotowanie

iopracowanie) publikacji
24 000,00

2
)ruk 1000 egzemplarzy publikacji 13 000,00

3

4
5

37 000,00 2220,9!0 34 780,00

V. O5wiadczenia

Ogwiadczam(-my), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bQdzie realizowane wylqcznie w zakresi

2) ie-{
pcbli€En€gei

3) oferent* / efereneil skladajecy niniejszq oferlg nie zalega(lq)" I zel
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* skladajqcy niniejszq oferte nie zalegacjd. / zal
ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w caqSci ll niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestft

6) wszystkie infomaqe podane w ofercie oraz zaQcznikach sa zgodne z al
7) w zakresie arrdqzgnym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem,
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zsodnie r $BvtegFg$fflele danych osobowych.
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