
  

 

 

 
 

 WSPARCIE FINANSOWE PRZEZ  

ORGANIZACJĘ TURYSTYCZNĄ LESZNO-REGION  

DLA SEKTORA BRANŻY TURYSTYCZNEJ 

 

 

REGULAMIN 

 

 

Działając na podstawie Uchwały nr 7/XXIV/2020 Zjazdu Przedstawicieli Organizacji Turystycznej Leszno-Region 

z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla branży turystycznej w Regionie 

Leszczyńskim na 2020 rok.  

 
 

I. Adresaci 

  

Wsparcie jest adresowane do sektora branży turystycznej Miasta Leszna i Regionu Leszczyńskiego. 

  

II. Informacje dotyczące zadania 

  

Obszar działania:  

Miasto Leszno oraz teren gmin członkowskich Organizacji Turystycznej Leszno-Region  

 

Cel zadania: 

Wsparcie finansowe dla podmiotów zajmujących się turystyką w Lesznie i Regionie Leszczyńskim, 

które ma na celu utrzymanie, rozwój i promocję oferty turystyczno-rekreacyjnej. 

 

III. Zasady i warunki przyznania wsparcia finansowego: 

 

1. Podmioty chcące ubiegać się o wsparcie finansowe Organizacji Turystycznej Leszno-Region 

są zobowiązane do złożenia „Wniosku o wsparcie finansowe” (załącznik nr 1). 

2. Za ocenę złożonych wniosków oraz podział kwoty wsparcia odpowiedzialny będzie Zarząd 

Organizacji Turystycznej Leszno-Region. 

3. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego będzie podpisanie umowy oraz przyjęcie 

podmiotu do Organizacji Turystycznej Leszno-Region. 

4. Wsparcie finansowe Organizacji Turystycznej Leszno-Region będzie przyznawane na 

zasadzie refundacji. 

5. Podmioty, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione, zobligowane zostaną do złożenia 

następujących dokumentów: 

- deklaracji przystąpienia do Organizacji-Turystycznej Leszno-Region na okres min. 3 lat - rok 

2020 będzie zwolniony z opłat członkowskich (załącznik nr 2), 

- oświadczenia (załącznik nr 3). 

6. Warunkiem podpisania umowy o wsparcie finansowe dla członków już obecnych  

w Organizacji Turystycznej Leszno-Region będzie brak zaległości w opłacaniu składek 

członkowskich. 

7. Wsparcie może dotyczyć takich zadań jak: 

- promocja obiektu lub działalności, 



- rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, 

- zakup sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, 

- odnowienie lub znakowanie obiektów turystycznych 

- kreowanie nowych form turystyki i produktów turystycznych, 

- działania na rzecz rozwoju turystyki. 

8. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie sektora branży turystycznej to 50.000 

złotych. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi 4.000 złotych. 

9. Jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek. 

10. Termin składania wniosków: 31.07.2020 

11. Sposób składania wniosków:  

- elektronicznie na adres e-mail: region@leszno.pl 

- pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Centrum Informacji Turystycznej, ul. Słowiańska 24, 

64-100 Leszno 

12. Termin realizacji zadania: od dnia rozpatrzenia wniosku do 31.12.2020 roku. 

 

IV. Warunki realizacji zadania. 

 

1. Wszelkie materiały promocyjne (np. ogłoszenia, materiały konferencyjne i in. związane 

z zadaniem, broszury, ulotki, materiały prasowe, filmy, spoty, strony internetowe) tworzone 

przez beneficjentów i skierowane do opinii publicznej muszą zawierać: 

     - logo OT Leszno-Region, 

     - wyraźną informację o dofinansowaniu projektu przez OT Leszno-Region. 

2. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia 

sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania (załącznik nr 4) w ciągu 

30 dni od zakończenia zadania. Do sprawozdania należy dołączyć m.in. kserokopie faktur i 

innych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania. 

 

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Centrum Informacji Turystycznej  

tel. 65 529 82 34, e-mail: kandrzejewski@leszno.pl 
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