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ZatClcznik nr 1 

Ldz ,",,9,\1~ ",",", podpis "" 

UPROSZCZONA OFERTA REAUZACJI ZADANIA PUBUCZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty: 
Ofert~ naleiy wypetnic wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg61nych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skreslie niewtasciwq odpowiedi, pozostawiajqc 
prawidtowq. Przyktad: ,,~el3ieFaRie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje 0 zfoionej ofercie 

1. Organ administracjl publicznej, Prezydent Miasta todzi 
do kt6rego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w kt6rym ztoiono ofertt: 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie 

3. Rodzaj zadanla publicznego11 Nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, o5wiaty i wychowania 

4. Tytut zadania publicznego Konferencja naukowa: Polsko-japonski dzien rewitalizacji miasta 

5. Termin reallzacji zadania publicznego21 Data 114.11.2016 1 Data 1 05.12.2016 
rozpocz~cia zakonczenia 

II. Dane oferenta (-ow) 

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sctdowego lub Innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji Oeieli jest Inny od adresu sledziby) 

Stowarzyszenie Klub Yakumo-goto 
KRS 0000289201 
ul. Gorce 10 B 
92-008t6di 
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w Prezes Stowarzyszenia 
tym dane os6b upowainionych do dr. hab. Jolanta Mfodawska-Bronowska, prof. Ut 
skfadania wyjasnlen dotycz'lcych oferty (np. tel. 601 810 199 
numer telefonu, adres poczty eleidronicznej, 

e-mail: info@yakumo-goto.pl numer faksu, adres strony internetowej) 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnosci celu, miejsca jego 
realizacjl, grup odbiorc6w zadanla oraz przewidywanego do wykorzystania wkfadu osobowego lub rzeczowego 

Zadanie publiczne obejmuje organizacj~ w dniu 28 listopada mi~dzynarodowej konferencji naukowej: "Polsko

japonski dzien rewitalizacji miasta". Stowarzyszenie Klub Yakumo-goto realizuje projekt konferencji wraz z 

Uniwersytetem t6dzkim, Urz~dem Miasta todzi oraz t6dzkq Agencjq Rozwoju Regionalnego, w siedzibie kt6rej 

wydarzenie odb~dzie si~ (ul. Narutowicza 34). Celem bezposrednim konferencji 0 rewitalizacji jest zapoznanie 

si~ i wymiana doswiadczen mi~dzy japonskimi i polskimi specjalistami z omawianej dziedziny. Chcielibysmy 

problematyk~ t~ potraktowac kompleksowo, w aspektach: architektonicznym, spotecznym, kulturowym, a takie 

1 ) Rodzaj zadania zawiera si~ w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci poiytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

2) Termin realizacji zadania nie moie bye dtuiszy nii 90 dni. 
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biznesowym. Wspomniane sympozjum b~dzie przeznaczone dla studentow i pracownikow uczelni, w 

szczegolnosci w odniesieniu do nowego kierunku studiow - Rewitalizacja, uruchomionego wspolnie przez Ut i 

Pt, a takie do szerokiego kr~gu odbiorcow: specjalistow i decydentow, wdraiajClcych procesy rewitalizacyjne w 

naszym miescie, zainteresowanych biznesmenow i mieszkancow. J~zykami uiywanymi podczas konferencji b~dCl 
angielski, japonski i polski. Stowarzyszenie Klub Yakumo-goto w ramach zadania publicznego planuje 

zorganizowae dumaczenie symultaniczne wyswietlanych materiatow oraz wygtaszanych referatow. Zadanie to 

przewidujemy wykonae poprzez wynaj~cie specjalistycznej aparatury do dumaczen symultanicznych, a takie 

zatrudnienie dumaczy. Zadaniem Klubu Yakumo-goto b~dzie rowniei pomoc w prowadzeniu dyskusji i rozmow 

pomi~dzy uczestnikami konferencji z Polski i z Japonii. W naszym wydarzeniu biorCl udziat znakomici Japonscy 

naukowcy z uczelni w Kioto i w Osace, zajmujClcy si~ problematykCl rewitalizacji i miast kreatywnych, a ich 

dorobek naukowy moie bye wykorzystamy w ramach nowego kierunku studiow :Rewitalizacja. Tym samym 

nawiClzujemy nowe kontakty naukowe z dwoma uczelniami japonskimi: Doshisha University w Kioto i Osaka City 

Uniwesity. Jako prelegentk~ goscimy rowniei kierownika studiow kierunku Rewitalizacja na Ut, prof. Aleksandr~ 

NowakowskCl oraz prof. Marka Janiaka, wyktadowcy w Instytucie Architektury i Urbanistyki Pt. PowiClzanie 

przedmiotu konferencji z nowym, prestiiowym kierunkiem studiow, jakim jest rewitalizacja ma istotne znaczenie 

dla budowy przewagi konkurencyjnej todzkich uczelni i zach~ca studentow do jego wyboru i studiowania w 

todzi. Jednoczesnie udziat ekonomistow japonskich 0 mi~dzynarodowej stawie przyczynia si~ do wzmocnienia 

pozycji todzi na mapie osrodkow naukowych 0 mi~dzynarodowym znaczeniu. 0 wysokiej randze naukowej 

sympozjum swiadczy takie udzial Ambasadora Japonii w Polsce, Pana Shigeo Matsutomi oraz patronaty 

honorowe Ambasady Japonii w Polsce i Prezydent Miasta todzi Hanny Zdanowskiej. 

2. ZalCfadane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Realizacja zadania publicznego pod naZWq: "Polsko-japonska konferencja 0 rewitalizacji miasta" zaprezentuje 

efekty rewitalizacji w Japonii (gtownie w regionie Kansai w okresie ostatnich 20-tu lat) w porownaniu z 

analogicznymi doswiadczeniami lIZ naszego podworka". W zakresie, w jakim moiliwe jest porownanie, 

pracownicy naukowi todzkich uczelni b~dCl mogli wymienie si~ doswiadczeniami i skorzystae z bardzo bogatych 

doswiadczen japonskiego partnera. Kontakty mi~dzy Uniwersytetem todzkim i Kwansei Gakuin University oraz 

mi~dzy Stowarzyszeniem Klub Yakumo-goto i Yakumo-goto Society z Nishinomiya trwajCl jui prawie 20 lat. Klub 

Yakumo-goto od lat realizuje z pomocCl Uniwersytetu todzkiego wspotprac~ naukowCl z Uniwersytetem Kwansei 

Gakuin w Nishinomiya, wobec tego wnioski z naszego sympozjum wzbogacCl wachlarz moiliwych dziatan w 

zakresie rewitalizacji zarowno w Polsce i Japonii. Planowana konferencja wzmocni pozytywny wizerunek todzi 

jako miasta-centrum wydarzen naukowych 0 mi~dzynarodowym znaczeniu oraz przyczyni si~ do propagowania 

osiClgni~e naukowych todzkich i szerzej polskich uczonych w zakresie oiywienia zdegradowanych miast i terenow. 

Nasze przedsi~wzi~cie stanowi kontynuacj~ dotychczasowych kontaktow Uniwersytetu todzkiego z Kwansei 

Gakuin, a jednoczesnie odpowiedz na japonsko-polskie sympozjum, dedykowane rewitalizacji, kt6re odbyto si~ w 

Japonii w listopadzie 2015 roku z udziatem naukowcow z Ut. Jest tei kontynuacjCl wspotpracy naukowo

badawczej mi~dzy PolskCl i JaponiCl w obszarze V4+Japonia. Pierwsze sympozjum z tego obszaru, 

wspotorganizowane rowniei przez Stowarzyszenie Klub Yakumo-goto odbyto si~ w 2014 roku i nosHo tytut: "New 

Opportunities for Japan-V4 Cooperation". W tym miejscu chcielibysmy nadmienie, ie wspotorganizowana przez 

Klub Yakumo-goto konferencja jest wst~pnym etapem do zawarcia w przysztosci umowy 0 miastach partnerskich 

mi~dzy todziCl i NishinomiYq, 500-tysi~cznym miastem koto Osaki w regionie Kansai. Wst~pne procesy na tej 

drodze zostaty jui uruchomione. I wreszcie wspOtorganizowane przez Klub Yakumo-goto sympozjum moie bye 

uwzgl~dnione jako wydarzenie przygotowujClce do matego EXPO 2022 w todzi. 
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IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wit;:kszej liczby kosztow 

istnieje moiliwosc dodania kolejnych w ierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt do poniesienia do poniesienia 
cafkowity z wnioskowanej dotacjr) ze srodk6w 

(zt) (zt) finansowych 
wfasnych, srodk6w 

Lp. pochodZClcvch z innych 
ir6det, wkfadu 
osobowego lub 

rzeczowego 4) 

(zt) 
Wynaj~e sprz,=tu do tfumaczenia symultanicznego 1500 zI brutto 1500 zI brutto 
przez 8 h dla 50-100 os6b i z obstuga technlczna tego 
sprz,=tu 
Ttumaczenie w trakcie konferencji oraz przy obstudze 3500 zI brutto 2500 zI brutto (tfumaczenie 1000 zI brutto (wktad 
gosci z Japonli symultaniczne angielsko- osobowy przy dodatkowym 

polskie i polsko-angielskie w tfumaczeniu japonsko-
czasie konferencji) polskim i polsko-japonskim) 

Koszty og6tem: 
5000 zI brutto 4000 zI brutto 1000 zI brutto 

Oswiadczam(-y), Ie: 
1) proponowane zadanie publiczne bt;:dzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnosci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy filgeieFaAie*/niepobieranie* swiadczen pienit;:inych od adresatow zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent sktadajqcy niniejszq ofertt;: ~ / nie zalega z optacaniem naleinosci z tytutu zobowiqzan podatkowych; 
5) oferent sktadajqCY niniejszq ofertt;: ~ / nie zalega Z optacaniem naleinosci z tytutu sktadek na ubezpieczenia spoteczne. 

(podpis osoby upowainionej 
lub podpisy os6b upowainionych 
do skladania o~wiadczer\ woli w imieniu 
oferenta) 

Zalacznik: 

Stowarzyszen-le 
Klub Yakumo-goto 

92-008 t6dz, Gorce 10 B 
NIP 947·195-23-77 REG.10043023 

Data 12.10.2016 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze 5qdowym - potwierdzona za zgodnosc 
z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji. 

3) Wartosc koszt6w og6tem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyc 10 000 zt. 
4 )W przypadku wsparcia realizacji zadania pUblicznego. 

Zalacznik: 
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KRIUJI 

Prexycient Miasto todxi 

ul. Piotrkow>ka 104 

9().926 Mdt 
leI.: +48 (42) 638 41 15 
fox +48 (42)638 41 24 
e-mail: umlOuml.ladz.pl 

www.umUod:z.pl 

DKZ-BPK-II.OO54.11.2016 

t6dz, 12 wrzesnia 2016 r. 

Pani 
prof. dr hab. Jolanta Mtodawska-Bronowska 
Wydziat Ekonomiczno-Socjologiczny Ut 

Uprzejmie informujc::, ii obejmujc:: honorowym patronatem Polsko - Japonski 

Dzien Rewitalizacji Miasta. 

iyczc:: pomyslnosci w realizacj i przedsic::wzic::cia. 

Hanna ZDANOWSKA 


