
Uchwała Nr 907/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 7 sierpnia 2015 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr 869/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r. w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów 

wiejskich na rok 2015 pn. „Produkcja spotu telewizyjnego promującego żywność tradycyjną i 

regionalną z Wielkopolski na przykładzie podmiotów stowarzyszonych w Sieci Dziedzictwa 

Kulinarnego Wielkopolska” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 

2013 r. poz. 596 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Uchwały Nr II/17/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” oraz Uchwały Nr III/44/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

W Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 869/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 

2015 r. w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 

publicznego Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej 

rozwój obszarów wiejskich na rok 2015 pn. „Produkcja spotu telewizyjnego promującego żywność 

tradycyjną i regionalną z Wielkopolski na przykładzie podmiotów stowarzyszonych w Sieci 

Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska”, wprowadza się następujące zmiany:  

1) W dziale V. Zakres zadania:  

a) w etapie I – produkcja spotu telewizyjnego: 

 w punkcie 1. wyrazy: „Maksymalny czas spotu – 60 sekund.”  

zastępuje się wyrazami:  

„Minimalny czas spotu wynosi 3 minuty, a maksymalny czas spotu wynosi 5 minut.”  

 w punkcie 2. wyrazy: „produkcja 60-sekundowego spotu telewizyjnego promującego 

żywność tradycyjną i regionalną z Wielkopolski na przykładzie podmiotów 

stowarzyszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska w technice łączenia 

materiału fotograficznego i filmowego z fotorealistyczną animacją komputerową 2D 

lub 3D w standardzie umożliwiającym jego wielokrotną emisję oraz w jakości i 

standardzie wymaganym przez emitenta spotu”  

zastępuje się wyrazami:  

„produkcja spotu telewizyjnego promującego żywność tradycyjną i regionalną z 

Wielkopolski na przykładzie podmiotów stowarzyszonych w Sieci Dziedzictwa 

Kulinarnego Wielkopolska w technice łączenia materiału fotograficznego i filmowego 

z fotorealistyczną animacją komputerową 2D lub 3D w standardzie umożliwiającym 

jego wielokrotną emisję oraz w jakości i standardzie wymaganym przez emitenta 

spotu” 



b) w etapie II – Emisja spotu telewizyjnego w telewizji o zasięgu regionalnym i/lub lokalnym w 

punkcie 1. wyrazy „Wykup czasu antenowego oraz emisja spotu w telewizji o zasięgu 

regionalnym i/lub lokalnym w 60 sekundowej wersji czasowej.”  

zastępuje się wyrazami:  

„Wykup czasu antenowego oraz emisja spotu w telewizji o zasięgu regionalnym i/lub 

lokalnym w czasie adekwatnym do zgłoszonego spotu telewizyjnego przez Oferenta.”  

 

2) W dziale XVI. Miejsce i termin składania ofert punkt 1. otrzymuje brzmienie:  

„1. Oferty należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00, osobiście lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego (Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, parter). O przyjęciu 

oferty decyduje data wpływu ofert do punktu Kancelaryjnego (nie decyduje data stempla 

pocztowego).” 

 

§2 

Treść niniejszej uchwały zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


