Wniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w KSI:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

1.2 Numer i nazwa Działania:

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

1.3 Numer i nazwa Poddziałania:

9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej

1.4 Województwo:

pomorskie

1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie
złożony:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

1.6 Numer konkursu:

01/POKL/9.1.1/2009

1.7 Tytuł projektu:

Dobre miejsce dla przedszkolaków - alternatywne formy wychowania
przedszkolnego w gminie Gniewino

1.8 Okres realizacji projektu:

Od 03.08.2009 Do 29.07.2011
Województwo: Pomorskie

1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska,
województwo, powiat, gmina)

Powiat:

Powiat wejherowski

Gmina:

Gniewino

1.10 Wyodrębniony projekt współpracy
ponadnarodowej:

NIE

1.11 Projekt innowacyjny:

NIE

1.12 Projekt z komponentem
ponadnarodowym:

NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)
2.1 Nazwa projektodawcy:

Gmina Gniewino

2.2 Status prawny:
2.3 NIP: (PL)
2.4 REGON:

wspólnota samorządowa - gmina
5882125449
191675280
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2.5 Adres siedziby:

2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:
2.7.1 Numer telefonu:
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:
2.7.3 Numer faksu:
2.7.4 Adres:
2.8 Partnerzy:

Ulica:

Pomorska

Nr domu:

8

Nr lokalu:

-

Miejscowość:

Gniewino

Kod pocztowy:

84-250

Telefon:

(0-58)
676-7677

Fax:

(0-58)
676-7226

Zbigniew Walczak - Wójt
Mikołaj Orzeł
(0-58) 670 66 30
mikolaj.orzel@gniewino.pl
(0-58) 676 72 26
ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
NIE

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
(maksymalnie 20 000 znaków)
3.1 Cel projektu
1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać)
2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.
3. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)

Gmina Gniewino jest popegeerowską gminą wiejską o przemysłowo–rolniczym charakterze. W latach 70-tych i 80-tych w
wyniku wielkiej skali budowy Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” nastąpił dynamiczny wzrost liczby mieszkańców –
pracowników budowy. Większość osób, która osiedliła się w gminie posiadała jednak niskie wykształcenie, podobnie jak
mieszkający tu pracownicy PGR. Po dziś dzień struktura wykształcenia na tle innych gmin (zarówno wiejskich jak i miejskich)
kształtuje się wyjątkowo niekorzystnie (jedno z ostatnich miejsc w województwie pomorskim). Wśród mieszkańców dominują
osoby z wykształceniem podstawowym (40%) i zawodowym (30%) zaś jedynie niewielki odsetek posiada wykształcenie
średnie (27%) i wyższe (3%). 20% gosp. domowych wymaga wsparcia różnymi świadczeniami z pomocy społecznej.
Bezpośrednim skutkiem tych uwarunkowań jest ograniczenie szans edukacyjnych dzieci wywodzących się z rodzin, w
których brak wzorców zdobywania wykształcenia oraz brak umiejętności jak zapewnić prawidłowy rozwój dziecku.
Zapóźnienia te są bardzo trudne do nadrobienia w szkole (wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach gminy Gniewino
należą do najniższych w województwie), jednak wielu z nich udałoby się uniknąć poprzez odpowiednio wczesne objęcie
edukacją przedszkolną. Przeszkodą dla rozwoju wychowania przedszkolnego i wyrównania szans edukacyjnych jest brak
odpowiedniej ilości przedszkoli i ośrodków wychowania przedszkolnego. Na terenie gminy działa obecnie przedszkole w
ramach Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie, w którym z wychowania przedszkolnego korzysta 50 dzieci, jednak
oferta zajęć jest uboższa niż w miastach, gdyż koszty przedszkola i tak są wysokie zwłaszcza dla tutejszych rodzin. Z badań
przeprowadzonych przez dyrekcję przedszkola wynika, iż ok. 195 dzieci z gminy w wieku od 3-5 lat wcale nie korzysta z
edukacji przedszkolnej. Dane te pozwalają szacować iż jedynie ok.20% dzieci w wieku 3–5 lat objętych jest edukacją
przedszkolną. Trudnymi do pokonania barierami większego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym są oprócz
barier mentalnych: zbyt długi dojazd do przedszkola, wysokie koszty podróży i wysokie koszty opłat za przedszkole. Szansą
na przezwyciężenie wszystkich opisanych barier jest dostarczenie w ramach projektu bezpłatnej, elastycznej, dopasowanej
do lokalnych potrzeb oferty edukacji przedszkolnej w formie utworzenia 2 punktów przedszkolnych w miejscowościach
Mierzynko i Rybno. Będą to alternatywne formy wychowania przedszkolnego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej. Realizacja projektu pozwoli na znaczące upowszechnienie edukacji przedszkolnej i objęcie opieką
dodatkowo 40 dzieci co niemal dwukrotnie podniesie wskaźnik dzieci w wieku 3–5 lat objętych edukacją przedszkolną.
Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych mieszkańcom gminy poprzez udzielenie wsparcia
osobom napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i geograficznym utrudniające lub
uniemożliwiające dostęp do usług edukacji przedszkolnej.
Cele szczegółowe to: upowszechnienie edukacji przedszkolnej i zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu
przedszkolnym na terenach wiejskich, wdrożenie elastycznych form edukacji przedszkolnej oraz przekonanie rodziców o
znaczeniu wczesnej edukacji dla dalszego rozwoju dziecka.
Cel ogólny i cele szczegółowe projektu są zgodne z PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Cel Szczeg.1.Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi
i miejskimi, Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL 2007-2013, Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w
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regionach, Dz.9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, Poddz.9.1.1.Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Planem
Działania na 2009r. dla Priorytetu IX w woj. Pomorskim, Strategią Rozwoju Woj. Pomorskiego (Priorytet I, cel strat.2),
Powiatowym Programem na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Wejherowskiego (obszar wsparcia:
Edukacja, działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, cel 1, myślnik 1: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wspieranie instytucji systemu oświaty oraz
osób napotykających na bariery środowiskowe, ekonomiczne, geograficzne, zdrowotne, które uniemożliwiają lub utrudniają
dostęp do usług edukacyjnych, typ projektu: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym również realizacja
alternatywnych form wychowania przedszkolnego, na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach wiejskich, Priorytetowy kierunek działań w obszarze edukacji:
3.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich, Rodzaj/typ priorytetowych projektów: 12.Rozwój
alternatywnych form wychowania przedszkolnego na wsiach), Strategią Rozwoju Gminy Gniewino do 2015, oraz z
dokumentacją konkursu nr 01/POKL/9.1.1/2009. Realizacja projektu jest neutralna dla środowiska naturalnego i zgodna z
zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą równych szans, prawodawstwem unijnym i krajowym oraz przyczynia się do
rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)
1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
3. Opisz sposób rekrutacji uczestników

Grupa docelowa to 40 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Gniewino. Oznacza to, że 100% osób objętych wsparciem w
ramach projektu posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego. Są to głównie mieszkańcy małych
miejscowości wiejskich. Wiele dzieci objętych wsparciem w ramach projektu do tej pory nie miało możliwości korzystania z
bezpłatnego dostępu do edukacji przedszkolnej, co znacznie obniżało ich szanse na dalszych etapach edukacji. Wybór
grupy docelowej pozwoli na zapewnienie prawidłowego rozwoju i doprowadzenie do wyrównania szans edukacyjnych dzieci
zamieszkujących tereny wiejskie. Projekt pozwoli też na zwiększenie wiedzy, zmianę postawy rodziców, którzy mają
największy wpływ na sukcesy szkolne dziecka w przyszłości.
Rekrutacja do projektu poprzedzona zostanie ogłoszeniami o spotkaniach informacyjnych. Kolejnym etapem będą spotkania
w miejscowościach Rybno i Mierzynko, na których przedstawione zostaną zasady rekrutacji oraz informacje o projekcie. Aby
zapisać dziecko, rodzic (opiekun) skontaktuje się z Biurem Projektu, w którym uzyska informacje i formularze, które musi
wypełnić w określonym z góry terminie. Jest to najlepsza metoda rekrutacji dla grupy docelowej, gdyż pracownik biura będzie
na miejscu wyjaśniać wszystkie wątpliwości dot. udziału w projekcie. Nabór do projektu będzie otwarty - o udziale w projekcie
decydować będzie spełnienie kryteriów formalnych (miejsce zamieszkania na terenie gminy Gniewino, wiek dziecka 3-5 lat).
W trakcie rekrutacji zachowana zostanie równość szans, zwłaszcza kobiet i mężczyzn oraz niepełnosprawnych, gdyż każda
z tych osób będzie mogła wziąć udział w projekcie na równych prawach. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych decydować
będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zbyt niskiego zainteresowania rodziców projektem pracownicy socjalni Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej będą dodatkowo motywować rodziny mające dzieci w wieku 3-5 lat najbardziej wymagające
wsparcia edukacyjno-wychowawczego. Dzieci, które ze względu na ograniczoną ilość miejsc nie zostaną objęte projektem,
zostaną wpisane na listę rezerwową tworzoną na takich samych zasadach jak lista podstawowa. W przypadku rezygnacji
któregoś z uczestników projektu, na jego miejsce wejdzie dziecko z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.
3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)
Status uczestnika

Liczba
osób

Bezrobotni

0

w tym osoby długotrwale bezrobotne

0

Osoby nieaktywne zawodowo

40

w tym osoby uczące lub kształcące się

40

Zatrudnieni

0

w tym rolnicy

0

w tym samozatrudnieni

0

w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach

0

w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach

0

w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach

0

w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach

0

w tym zatrudnieni w administracji publicznej

0
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w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych

0

w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji

0

Ogółem

40

w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych

0

w tym migranci

0

w tym osoby niepełnosprawne

0

w tym osoby z terenów wiejskich

0

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem

Ilość

Mikroprzedsiębiorstwa

0

Małe i średnie przedsiębiorstwa

0

Duże przedsiębiorstwa

0

3.3 Działania
1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie

Działanie 1. Zarządzanie projektem
Czas realizacji: 08.2009-07.2011
Personel: zespół zarządzający
- koordynator projektu (um. cyw.-prawna) - 08.2009-07.2011 w wymiarze ok. 40 godz. miesięcznie
- zastępca koordynatora projektu (um. cyw.-prawna) - 08.2009-07.2011 w wymiarze ok. 35 godz. miesięcznie
- specjalista ds. finansowych (um. cyw.-prawna) - 08.2009-07.2011 w wymiarze ok. 30 godz. miesięcznie
- utworzenie biura projektu: 08.2009
- merytoryczne i organizacyjne zarządzanie projektem: 08.2009-07.2011
- monitorowanie realizacji projektu: 08.2009-07.2011
- sporządzenie raportów ewaluacyjnych: 12.2009, 07.2010, 01.2011, 07.2011
- rozliczenie projektu: 07.2011
Szczegółowy podział obowiązków personelu kluczowego zawiera pkt 3.5
Działanie 2. Promocja i rekrutacja do projektu
Czas realizacji: 08.2009-06.2011
Personel:
- zespół zarządzający
- podwykonawca
Zadania:
- wyłonienie podwykonawcy przez zespół zarządzający - 08.2009
- realizacja harmonogramu promocji przez podwykonawcę:
3 emisje ogłoszeń w prasie: 09.2009, 09.2010, 06.2011
dostarczenie materiałów promocyjnych (roll-up 1 szt., torebki 100 szt., kalendarzyki 100szt., długopisy 100szt.): 09.2009
organizacja 2 spotkań informacyjnych (w miejscowościach w których realizowany będzie projekt): 09.2009
organizacja konferencji kończącej projekt: 06.2011
- przeprowadzenie rekrutacji przez biuro projektu - 09.2009
Działanie 3. Utworzenie i prowadzenie pkt przedszkolnego w Mierzynku
Czas realizacji: 08.2009-06.2011
Personel:
- zespół zarządzający
- personel merytoryczny:
nauczyciel (um. o pracę) - 25 godz. tygodniowo
pomoc nauczyciela/opiekun (um. o pracę) - 25 godz. tygodniowo
psycholog, logopeda, j.angielski, rytmika (um. cyw.-prawne) - 1 godz. tygodniowo
- podwykonawcy
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat objęta wsparciem: 15
Zadania:
- wyłonienie podwykonawców i zatrudnienie personelu merytorycznego przez zespół zarządzający - 08.2009
- dostosowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mierzynku - prace remontowe wykonane przez podwykonawcę 08.2009-09.2009
- zakup wyposażenia, materiałów edukacyjnych i dydaktycznych - 09.2009
- funkcjonowanie pkt przedszkolnego 25 godz. tygodniowo - 10.2009-06.2011
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wyjazdy dzieci na zajęcia edukacyjne poza ośrodkiem (kino, teatr, basen itp.) - 32 godz. rocznie - zatrudnienie dodatkowych
opiekunów (um. cyw.-prawna), transport (podwykonawca), zakup biletów wstępu
zapewnienie posiłków dla dzieci objętych wsparciem w ramach projektu
1 godz. tygodniowo każdego rodzaju zajęć: psycholog, logopeda, j.angielski, rytmika
zajęcia odbywać się będą w świetlicy wiejskiej udostępnionej przez wnioskodawcę w formie wkładu własnego
- organizacja dni otwartych dla wszystkich zainteresowanych rodziców: 01.2010, 06.2011
Działanie 4. Utworzenie i prowadzenie pkt przedszkolnego w Rybnie
Czas realizacji: 08.2009-06.2011
Personel:
- zespół zarządzający
- personel merytoryczny:
nauczyciel (um. o pracę) - 25 godz. tygodniowo
pomoc nauczyciela/opiekun (um. o pracę) - 25 godz. tygodniowo
psycholog, logopeda, j.angielski, rytmika (um. cyw.-prawne) - 1 godz. tygodniowo
- podwykonawcy
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat objęta wsparciem: 25
Zadania:
- wyłonienie podwykonawców i zatrudnienie personelu merytorycznego przez zespół zarządzający - 08.2009
- dostosowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rybnie - prace remontowe wykonane przez podwykonawcę 08.2009-09.2009
- zakup wyposażenia, materiałów edukacyjnych i dydaktycznych - 09.2009
- funkcjonowanie pkt przedszkolnego 25 godz. tygodniowo - 10.2009-06.2011
dowozy dzieci z domów - podwykonawca
wyjazdy dzieci na zajęcia edukacyjne poza ośrodkiem (kino, teatr, basen itp.) - 32 godz. rocznie - zatrudnienie dodatkowych
opiekunów (um. cyw.-prawna), transport (podwykonawca), zakup biletów wstępu
zapewnienie posiłków dla dzieci objętych wsparciem w ramach projektu
1 godz. tygodniowo każdego rodzaju zajęć: psycholog, logopeda, j.angielski, rytmika
zajęcia odbywać się będą w świetlicy wiejskiej udostępnionej przez wnioskodawcę w formie wkładu własnego
- organizacja dni otwartych dla wszystkich zainteresowanych rodziców: 01.2010, 06.2011
3.4 Rezultaty i Produkty
1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań
2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane
3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu

Rezultaty twarde:
- utworzenie 2 pkt przedszkolnych (łącznie 50h zajęć tygodniowo dla 40 dzieci przez 21 miesięcy, w tym rytmika, j.angielski,
psycholog, logopeda przez 8h tygodniowo łącznie w obu pkt)
- przeprowadzenie 2 spotkań informacyjnych, 4 dni otwartych i 1 konferencji promujących znaczenie edukacji przedszkolnej
wśród społeczności lokalnej.
Rezultaty twarde będą mierzone na podstawie wypełnionych formularzy, dzienników zajęć, list obecności, kopii umów o
pracę i zleceń zawartych w ramach projektu, liczby przeprowadzonych badań ankietowych.
Rezultaty miękkie:
- przekonanie rodziców o znaczeniu wczesnej edukacji dla dalszego rozwoju dziecka,
- zwiększenie motywacji rodziców i dzieci w celu działania na rzecz dalszej edukacji,
- wyrównanie dysproporcji w dostępie do wczesnej edukacji dzieci z terenów wiejskich,
- pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności zarówno przez dzieci jak i ich rodziców.
Rez. miękkie będą mierzone na podstawie ankiet wypełnionych przez beneficjentów przed i po zakończeniu udziału w
projekcie oraz na podstawie raportów ewaluacyjnych.
Rezultaty projektu będą miały trwały charakter i przyczynią się do osiągnięcia celów projektu poprzez utworzenie i wsparcie
ośrodków wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Gniewino co prowadzi do wyrównania szans edukacyjnych dzieci z
terenów wiejskich. Dzięki realizacji projektu, beneficjentom stworzone zostaną warunki do dalszego rozwoju i kształcenia.
Projekt dostarcza wartość dodaną w postaci uzyskania przez beneficjentów bezpłatnego dostępu do edukacji przedszkolnej
w pobliżu miejsca zamieszkania co byłoby niemożliwe bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.
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3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów
2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany
3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)
4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy
5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

Doświadczenie w realizacji projektów EFS:
Projekt: „Szkolenia językowe – dostosowanie kwalifikacji osób pracujących do wymogów rynku pracy”, ZPORR, Działanie
2.1. Okres realizacji: 03.2006-05.2007r. Wartość projektu 75 000 PLN, Wielkość grupy docelowej: 40 osób. Rezultaty
projektu zostały osiągnięte.
Projekt: „Równe szanse – wsparcie osób bezrobotnych z terenu Gminy Gniewino”, SPO RZL, Działanie 1.3, Schemat B.
Okres realizacji: 01.2005-05.2005r. Wartość projektu 130 000 PLN, Wielkość grupy docelowej 100 osób. Rezultaty projektu
zostały osiągnięte.
Doświadczenie z zakresu edukacji przedszkolnej:
Gmina Gniewino od 2004r. jest organem prowadzącym dla przedszkola samorządowego, z którego korzysta ok. 50 dzieci
rocznie. Wnioskodawca dysponuje więc odpowiednią kadrą i doświadczeniem merytorycznym.
Sposób zarządzania i kadra zaangażowana w realizację projektu:
W okresie realizacji projektu beneficjent prowadzić będzie biuro projektu na terenie województwa pomorskiego (gmina
Gniewino), z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumenty merytoryczne i finansowe związane z
realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt. Nadzór nad realizacją projektu sprawować
będzie wójt gminy Gniewino za pośrednictwem koordynatora projektu.
Zarządzaniem zajmować się będzie zespół zarządzający:
Koordynator projektu zatrudniony na podst. um. cyw.-prawnej sprawować będzie bezpośredni nadzór nad wdrażaniem
projektu oraz pracą całego personelu. Jego obowiązki to prowadzenie biura projektu, rekrutacja uczestników i prowadzenie
ich dokumentacji. Jego zadaniem będzie także ewaluacja (wykonanie raportów), bieżący kontakt z Instytucją Pośredniczącą,
koordynowanie zamówień i zleceń w ramach projektu oraz informowanie Wójta o jego przebiegu.
Zastępca koordynatora projektu zatrudniony na podst. um. cyw.-prawnej będzie w razie konieczności zastępował
koordynatora. Do jego zadań należeć będzie sporządzanie umów, obsługa spotkań informacyjnych, konferencji i dni
otwartych, dystrybucja materiałów promocyjnych, bieżący monitoring realizacji projektu w tym kontrola realizacji zajęć
zgodnie z planem, przetwarzanie innych informacji związanych z przebiegiem projektu i przekazywanie ich koordynatorowi.
Poza tym odpowiadać będzie za sporządzanie wniosków o płatność oraz współpracę ze specjalistą ds. finansowych.
Specjalista ds. finansowych zatrudniony na podst. um. cyw.-prawnej odpowiadać będzie za płynność finansową projektu,
dokonywanie wszelkich rozliczeń (kadry, płace, przelewy itp.), kontrolę terminów płatności, prawidłowe prowadzenie
dokumentacji księgowej, bieżącą kontrolę finansową, przekazywanie informacji zastępcy koordynatora projektu.
Nauczyciele, pomoc nauczycieli (umowy o pracę) oraz specjaliści z zakresu psychologii, logopedii, wczesnego nauczania j.
angielskiego i rytmiki zatrudnieni na podst. um. cyw.-prawnej posiadający wykształcenie kierunkowe i kompetencje do
prowadzenia zajęć przedszkolnych odpowiadać będą za przygotowanie i realizację programu zajęć (w tym wyjazdów
edukacyjnych i dni otwartych), sprawowanie opieki nad dziećmi (w tym podawanie dostarczonych posiłków), wysposażeniem
i pomieszczeniami.
Zaplecze techniczne:
Sale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach komunalnych (Świetlice wiejskie w Rybnie i
Mierzynku)
Podwykonawcy:
Najważniejszym podwykonawcą będzie firma przeprowadzająca promocję projektu, wyłoniona zgodnie z Prawem Zamówień
Publicznych. Wykonawcy zadań posiadać będą odpowiednie doświadczenie w realizacji zadań.
Partnerzy:
W realizacji projektu nie występują partnerzy.

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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IV. BUDŻET PROJEKTU
Kategoria
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)
4.1.1 Koszty bezpośrednie
Zadanie 1: Zarządzanie projektem
Zadanie 2: Promocja i rekrutacja projektu
Zadanie 3: Utworzenie i prowadzenie punktu przedszkolnego w Mierzynku
Zadanie 4: Utworzenie i prowadzenie punktu przedszkolnego w Rybnie
4.1.2 Koszty pośrednie

jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)

2009
141 006,00 zł
131 430,00 zł
21 090,00 zł
6 000,00 zł
38 595,00 zł
65 745,00 zł
9 576,00 zł
12,30 %
53 590,00 zł
38,01 %
0,00 zł
0,00 %

2010
303 684,00 zł
274 020,00 zł
30 000,00 zł
4 000,00 zł
95 610,00 zł
144 410,00 zł
29 664,00 zł
10,83 %
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %

2011
155 912,00 zł
141 080,00 zł
17 500,00 zł
4 000,00 zł
47 540,00 zł
72 040,00 zł
14 832,00 zł
10,51 %
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %

Ogółem
600 602,00 zł
546 530,00 zł
68 590,00 zł
14 000,00 zł
181 745,00 zł
282 195,00 zł
54 072,00 zł
10,97 %
53 590,00 zł
8,92 %
0,00 zł
0,00 %

4.2 Przychód projektu

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4.3 Wkład własny
4.3.2 w tym wkład prywatny

2 580,00 zł
2 580,00 zł
0,00 zł

10 320,00 zł
10 320,00 zł
0,00 zł

5 160,00 zł
5 160,00 zł
0,00 zł

18 060,00 zł
18 060,00 zł
0,00 zł

4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 – (4.2 + 4.3 )]

138 426,00 zł 293 364,00 zł 150 752,00 zł 582 542,00 zł

rozliczane ryczałtem 4.1.2/(4.1.1-4.1.3)

4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)

4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem

4.3.1 w tym wkład niepieniężny

4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny
4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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V. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.
Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi
zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie
będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym
pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami
właściwego programu pomocowego.1)
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny.

1)

Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 06.02.2009
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU
Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że
- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o
dofinansowanie.

Wypełnienie tej części nie jest wymagane
W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:
nie korzystałem/am z pomocy
szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
pomocy Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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inne

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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Harmonogram realizacji projektu
Rok
Kwartał
Miesiąc

2009/2010
-

-

2010

-

-

2011

III IV I

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 -

II III
-

Łącznie
liczba
uczestników

-

-

-

0

0

0 0

0

0

0 40 0

40

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem
Etap 1 - Merytoryczne i organizacyjne zarządzanie
projektem
Etap 2 - Monitorowanie realizacji projektu
Etap 3 - Sporządzenie raportów ewaluacyjnych
Etap 4 - Rozliczenie projektu
Etap 5 - Utworzenie biura projektu
Liczba uczestników

0

0

0

0

0

Zadanie 2 - Promocja i rekrutacja projektu
Etap 1 - Wyłonienie podwykonawcy promocji projektu
Etap 2 - Publikacja ogłoszeń i informacji prasowych
Etap 3 - Przygotowanie materiałów promocyjnych
Etap 4 - Organizacja spotkań informacyjnych
Etap 5 - Rekrutacja do projektu
Etap 6 - Organizacja konferencji kończącej projekt
Liczba uczestników

40

40

Zadanie 3 - Utworzenie i prowadzenie punktu
przedszkolnego w Mierzynku
Etap 1 - Wyłonienie podwykonawców i zatrudnienie
personelu merytorycznego
Etap 2 - Dostosowanie pomieszczeń
Etap 3 - Zakup wyposażenia, materiałów edukacyjnych i
dydaktycznych
Etap 4 - Funkcjonowanie punktu przedszkolnego
Etap 5 - Organizacja dni otwartych
Liczba uczestników

15

15

15

15

15 15 15 15 0

15

25

25

25

25

25 25 25 25 0

25

Zadanie 4 - Utworzenie i prowadzenie punktu
przedszkolnego w Rybnie
Etap 1 - Wyłonienie podwykonawców i zatrudnienie
personelu merytorycznego
Etap 2 - Dostosowanie pomieszczeń
Etap 3 - Zakup wyposażenia, materiałów edukacyjnych i
dydaktycznych
Etap 4 - Prowadzenie punktu przedszkolnego
Etap 5 - Organizacja dni otwartych
Liczba uczestników

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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Szczegółowy budżet projektu
Kategoria

Pomoc
Cross-financing
publiczna
(T/N)
(T/N)

2009
j.m.

Ilość

Cena jednost.

Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1)

141 006,00 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)

131 430,00 zł

Zadanie1: Zarządzanie projektem

21 090,00 zł

1. Wynagrodzenie koordynatora
projektu (um. cyw.-prawna)

NIE

NIE

miesiąc

5

1 100,00 zł

5 500,00 zł

2. Wynagrodzenie zastępcy
koordynatora projektu (um.
cyw.-prawna)

NIE

NIE

miesiąc

5

900,00 zł

4 500,00 zł

3. Wynagrodzenie specjalisty ds.
finansowych (um. cyw.-prawna)

NIE

NIE

miesiąc

5

500,00 zł

2 500,00 zł

4. Zakup komputera przenośnego
wraz z oprogramowaniem i
TAK
akcesoriami typu myszka itp. do
biura projektu

NIE

zestaw

1

2 500,00 zł

2 500,00 zł

5. Zakup kolorowej drukarki
laserowej do biura projektu

TAK

NIE

sztuka

1

1 000,00 zł

1 000,00 zł

6. Zakup telefaxu do biura projektu TAK

NIE

sztuka

1

400,00 zł

400,00 zł

TAK

NIE

sztuka

1

250,00 zł

250,00 zł

8. Zakup krzeseł do biura projektu TAK

7. Zakup biurka do biura projektu

NIE

sztuka

2

120,00 zł

240,00 zł

9. Zakup regałów do biura projektu TAK

NIE

sztuka

2

300,00 zł

600,00 zł

10. Zakup kserokopiarki do biura
projektu

NIE

sztuka

1

3 600,00 zł

3 600,00 zł

TAK

Zadanie2: Promocja i rekrutacja projektu
11. Koszt przeprowadzenia
promocji projektu zgodnie z
opisem działań (Usługa zlecona
firmie zewn.-podwykonawca)

NIE

6 000,00 zł
NIE

edycja

1

6 000,00 zł

Zadanie3: Utworzenie i prowadzenie punktu przedszkolnego w Mierzynku

6 000,00 zł
38 595,00 zł

12. Dostosowanie pomieszczenia
do wymogów rozporządzenia MEN
(prace remontowe TAK
szpachlowanie, malowanie itp.) Usługa zlecona firmie
zewn.-podwykonawca

NIE

kosztorys

1

9 000,00 zł

9 000,00 zł

13. Wyposażenie punktu (krzesła,
TAK
stoliki, regały, plansze i inne)

NIE

komplet

1

6 000,00 zł

6 000,00 zł

14. Wynagrodzenie nauczyciela
(Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

3

3 000,00 zł

9 000,00 zł

15. Wynagrodzenie pomocy
nauczyciela (Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

3

1 500,00 zł

4 500,00 zł

16. Wynagrodzenie logopedy
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

12

55,00 zł

660,00 zł

17. Wynagrodzenie psychologa
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

12

55,00 zł

660,00 zł

18. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem koszt transportu (Usługa zlecona
firmie zewn.-podwykonawca)

NIE

NIE

kwartał

1

1 200,00 zł

1 200,00 zł

19. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem wynagrodzenie opiekunów
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

8

30,00 zł

240,00 zł

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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20. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem bilety wstępu

NIE

NIE

kwartał

1

225,00 zł

225,00 zł

21. Posiłki i napoje dla dzieci
objętych wsparciem w ramach
projektu

NIE

NIE

miesiąc

3

1 500,00 zł

4 500,00 zł

22. Organizacja dni otwartych zakup poczęstunku

NIE

NIE

osoba

0

0,00 zł

0,00 zł

23. Organizacja dni otwartych przygotowanie materiałów
informacyjnych

NIE

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

24. Wynagordzenie nauczyciela
rytmiki (umowa cywilno-prawna)

NIE

NIE

godzina

12

55,00 zł

660,00 zł

25. Wynagrodzenie nauczyciela
j.angielskiego (umowac
cyw.-prawna)

NIE

NIE

godzina

12

55,00 zł

660,00 zł

26. Koszty wynajmu świetlicy
wiejskiej przez 25 h tygodniowo wkład własny niefinansowy
wnioskodawcy

NIE

NIE

miesiąc

3

430,00 zł

1 290,00 zł

Zadanie4: Utworzenie i prowadzenie punktu przedszkolnego w Rybnie

65 745,00 zł

27. Dostosowanie pomieszczenia
do wymogów rozporządzenia MEN
(prace remontowe TAK
szpachlowanie, malowanie itp.) Usługa zlecona firmie
zewn.-podwykonawca

NIE

kosztorys

1

20 000,00 zł

20 000,00 zł

28. Wyposażenie punktu (krzesła,
TAK
stoliki, regały, plansze i inne)

NIE

komplet

1

10 000,00 zł

10 000,00 zł

29. Wynagrodzenie nauczyciela
(Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

3

3 000,00 zł

9 000,00 zł

30. Wynagrodzenie pomocy
nauczyciela (Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

3

1 500,00 zł

4 500,00 zł

31. Wynagrodzenie logopedy
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

12

55,00 zł

660,00 zł

32. Wynagrodzenie psychologa
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

12

55,00 zł

660,00 zł

33. Dowozy dzieci - koszt
transportu (Usługa zlecona firmie
zewn.-podwykonawca)

NIE

NIE

miesiąc

3

3 000,00 zł

9 000,00 zł

34. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem koszt transportu (Usługa zlecona
firmie zewn.-podwykonawca)

NIE

NIE

kwartał

1

1 200,00 zł

1 200,00 zł

35. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem wynagrodzenie opiekunów
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

8

30,00 zł

240,00 zł

36. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem bilety wstępu

NIE

NIE

kwartał

1

375,00 zł

375,00 zł

37. Posiłki i napoje dla dzieci
objętych wsparciem w ramach
projektu

NIE

NIE

miesiąc

3

2 500,00 zł

7 500,00 zł

38. Organizacja dni otwartych zakup poczęstunku

NIE

NIE

osoba

0

0,00 zł

0,00 zł

39. Organizacja dni otwartych przygotowanie materiałów
informacyjnych

NIE

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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40. Wynagrodzenie nauczyciela
rytmiki (um.cyw.-prawna)

NIE

NIE

godzina

12

55,00 zł

660,00 zł

41. Wynagrodzenie nauczyciela
j.angielskiego (umcyw.-prawna)

NIE

NIE

godzina

12

55,00 zł

660,00 zł

42. Koszty wynajmu świetlicy
wiejskiej przez 25 h tygodniowo wkład własny niefinansowy
wnioskodawcy

NIE

NIE

miesiąc

3

430,00 zł

1 290,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)

NIE

w tym objęte pomocą publiczną
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem

9 576,00 zł
0,00 zł

TAK

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)

12,30 %
53 590,00 zł
38,01 %
0,00 zł
0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą

141 006,00 zł

Wydatki objęte pomocą publiczną

0,00 zł

Wkład prywatny

0,00 zł

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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Szczegółowy budżet projektu
Kategoria

Pomoc
Cross-financing
publiczna
(T/N)
(T/N)

2010
j.m.

Ilość

Cena jednost.

Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1)

303 684,00 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)

274 020,00 zł

Zadanie1: Zarządzanie projektem

30 000,00 zł

1. Wynagrodzenie koordynatora
projektu (um. cyw.-prawna)

NIE

NIE

miesiąc

12

1 100,00 zł

13 200,00 zł

2. Wynagrodzenie zastępcy
koordynatora projektu (um.
cyw.-prawna)

NIE

NIE

miesiąc

12

900,00 zł

10 800,00 zł

3. Wynagrodzenie specjalisty ds.
finansowych (um. cyw.-prawna)

NIE

NIE

miesiąc

12

500,00 zł

6 000,00 zł

4. Zakup komputera przenośnego
wraz z oprogramowaniem i
TAK
akcesoriami typu myszka itp. do
biura projektu

NIE

zestaw

0

0,00 zł

0,00 zł

5. Zakup kolorowej drukarki
laserowej do biura projektu

TAK

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

6. Zakup telefaxu do biura projektu TAK

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

TAK

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

8. Zakup krzeseł do biura projektu TAK

7. Zakup biurka do biura projektu

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

9. Zakup regałów do biura projektu TAK

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

10. Zakup kserokopiarki do biura
projektu

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

TAK

Zadanie2: Promocja i rekrutacja projektu
11. Koszt przeprowadzenia
promocji projektu zgodnie z
opisem działań (Usługa zlecona
firmie zewn.-podwykonawca)

NIE

4 000,00 zł
NIE

edycja

1

4 000,00 zł

Zadanie3: Utworzenie i prowadzenie punktu przedszkolnego w Mierzynku

4 000,00 zł
95 610,00 zł

12. Dostosowanie pomieszczenia
do wymogów rozporządzenia MEN
(prace remontowe TAK
szpachlowanie, malowanie itp.) Usługa zlecona firmie
zewn.-podwykonawca

NIE

kosztorys

0

0,00 zł

0,00 zł

13. Wyposażenie punktu (krzesła,
TAK
stoliki, regały, plansze i inne)

NIE

komplet

0

0,00 zł

0,00 zł

14. Wynagrodzenie nauczyciela
(Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

12

3 000,00 zł

36 000,00 zł

15. Wynagrodzenie pomocy
nauczyciela (Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

12

1 500,00 zł

18 000,00 zł

16. Wynagrodzenie logopedy
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

52

55,00 zł

2 860,00 zł

17. Wynagrodzenie psychologa
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

52

55,00 zł

2 860,00 zł

18. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem koszt transportu (Usługa zlecona
firmie zewn.-podwykonawca)

NIE

NIE

kwartał

4

1 200,00 zł

4 800,00 zł

19. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem wynagrodzenie opiekunów
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

32

30,00 zł

960,00 zł

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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20. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem bilety wstępu

NIE

NIE

kwartał

4

225,00 zł

900,00 zł

21. Posiłki i napoje dla dzieci
objętych wsparciem w ramach
projektu

NIE

NIE

miesiąc

12

1 500,00 zł

18 000,00 zł

22. Organizacja dni otwartych zakup poczęstunku

NIE

NIE

osoba

10

20,00 zł

200,00 zł

23. Organizacja dni otwartych przygotowanie materiałów
informacyjnych

NIE

NIE

sztuka

10

15,00 zł

150,00 zł

24. Wynagordzenie nauczyciela
rytmiki (umowa cywilno-prawna)

NIE

NIE

godzina

52

55,00 zł

2 860,00 zł

25. Wynagrodzenie nauczyciela
j.angielskiego (umowac
cyw.-prawna)

NIE

NIE

godzina

52

55,00 zł

2 860,00 zł

26. Koszty wynajmu świetlicy
wiejskiej przez 25 h tygodniowo wkład własny niefinansowy
wnioskodawcy

NIE

NIE

miesiąc

12

430,00 zł

5 160,00 zł

Zadanie4: Utworzenie i prowadzenie punktu przedszkolnego w Rybnie

144 410,00 zł

27. Dostosowanie pomieszczenia
do wymogów rozporządzenia MEN
(prace remontowe TAK
szpachlowanie, malowanie itp.) Usługa zlecona firmie
zewn.-podwykonawca

NIE

kosztorys

0

0,00 zł

0,00 zł

28. Wyposażenie punktu (krzesła,
TAK
stoliki, regały, plansze i inne)

NIE

komplet

0

0,00 zł

0,00 zł

29. Wynagrodzenie nauczyciela
(Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

12

3 000,00 zł

36 000,00 zł

30. Wynagrodzenie pomocy
nauczyciela (Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

12

1 500,00 zł

18 000,00 zł

31. Wynagrodzenie logopedy
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

52

55,00 zł

2 860,00 zł

32. Wynagrodzenie psychologa
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

52

55,00 zł

2 860,00 zł

33. Dowozy dzieci - koszt
transportu (Usługa zlecona firmie
zewn.-podwykonawca)

NIE

NIE

miesiąc

12

3 000,00 zł

36 000,00 zł

34. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem koszt transportu (Usługa zlecona
firmie zewn.-podwykonawca)

NIE

NIE

kwartał

4

1 200,00 zł

4 800,00 zł

35. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem wynagrodzenie opiekunów
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

32

30,00 zł

960,00 zł

36. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem bilety wstępu

NIE

NIE

kwartał

4

375,00 zł

1 500,00 zł

37. Posiłki i napoje dla dzieci
objętych wsparciem w ramach
projektu

NIE

NIE

miesiąc

12

2 500,00 zł

30 000,00 zł

38. Organizacja dni otwartych zakup poczęstunku

NIE

NIE

osoba

20

20,00 zł

400,00 zł

39. Organizacja dni otwartych przygotowanie materiałów
informacyjnych

NIE

NIE

sztuka

10

15,00 zł

150,00 zł

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672

15

40. Wynagrodzenie nauczyciela
rytmiki (um.cyw.-prawna)

NIE

NIE

godzina

52

55,00 zł

2 860,00 zł

41. Wynagrodzenie nauczyciela
j.angielskiego (umcyw.-prawna)

NIE

NIE

godzina

52

55,00 zł

2 860,00 zł

42. Koszty wynajmu świetlicy
wiejskiej przez 25 h tygodniowo wkład własny niefinansowy
wnioskodawcy

NIE

NIE

miesiąc

12

430,00 zł

5 160,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)

NIE

w tym objęte pomocą publiczną
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem

29 664,00 zł
0,00 zł

TAK

10,83 %

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)

0,00 zł
0,00 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)

0,00 zł
0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą

303 684,00 zł

Wydatki objęte pomocą publiczną

0,00 zł

Wkład prywatny

0,00 zł

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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Szczegółowy budżet projektu
Kategoria

Pomoc
Cross-financing
publiczna
(T/N)
(T/N)

2011
j.m.

Ilość

Cena jednost.

Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1)

155 912,00 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)

141 080,00 zł

Zadanie1: Zarządzanie projektem

17 500,00 zł

1. Wynagrodzenie koordynatora
projektu (um. cyw.-prawna)

NIE

NIE

miesiąc

7

1 100,00 zł

7 700,00 zł

2. Wynagrodzenie zastępcy
koordynatora projektu (um.
cyw.-prawna)

NIE

NIE

miesiąc

7

900,00 zł

6 300,00 zł

3. Wynagrodzenie specjalisty ds.
finansowych (um. cyw.-prawna)

NIE

NIE

miesiąc

7

500,00 zł

3 500,00 zł

4. Zakup komputera przenośnego
wraz z oprogramowaniem i
TAK
akcesoriami typu myszka itp. do
biura projektu

NIE

zestaw

0

0,00 zł

0,00 zł

5. Zakup kolorowej drukarki
laserowej do biura projektu

TAK

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

6. Zakup telefaxu do biura projektu TAK

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

TAK

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

8. Zakup krzeseł do biura projektu TAK

7. Zakup biurka do biura projektu

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

9. Zakup regałów do biura projektu TAK

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

10. Zakup kserokopiarki do biura
projektu

NIE

sztuka

0

0,00 zł

0,00 zł

TAK

Zadanie2: Promocja i rekrutacja projektu
11. Koszt przeprowadzenia
promocji projektu zgodnie z
opisem działań (Usługa zlecona
firmie zewn.-podwykonawca)

NIE

4 000,00 zł
NIE

edycja

1

4 000,00 zł

Zadanie3: Utworzenie i prowadzenie punktu przedszkolnego w Mierzynku

4 000,00 zł
47 540,00 zł

12. Dostosowanie pomieszczenia
do wymogów rozporządzenia MEN
(prace remontowe TAK
szpachlowanie, malowanie itp.) Usługa zlecona firmie
zewn.-podwykonawca

NIE

kosztorys

0

0,00 zł

0,00 zł

13. Wyposażenie punktu (krzesła,
TAK
stoliki, regały, plansze i inne)

NIE

komplet

0

0,00 zł

0,00 zł

14. Wynagrodzenie nauczyciela
(Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

6

3 000,00 zł

18 000,00 zł

15. Wynagrodzenie pomocy
nauczyciela (Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

6

1 500,00 zł

9 000,00 zł

16. Wynagrodzenie logopedy
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

24

55,00 zł

1 320,00 zł

17. Wynagrodzenie psychologa
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

24

55,00 zł

1 320,00 zł

18. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem koszt transportu (Usługa zlecona
firmie zewn.-podwykonawca)

NIE

NIE

kwartał

2

1 200,00 zł

2 400,00 zł

19. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem wynagrodzenie opiekunów
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

16

30,00 zł

480,00 zł

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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20. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem bilety wstępu

NIE

NIE

kwartał

2

225,00 zł

450,00 zł

21. Posiłki i napoje dla dzieci
objętych wsparciem w ramach
projektu

NIE

NIE

miesiąc

6

1 500,00 zł

9 000,00 zł

22. Organizacja dni otwartych zakup poczęstunku

NIE

NIE

osoba

10

20,00 zł

200,00 zł

23. Organizacja dni otwartych przygotowanie materiałów
informacyjnych

NIE

NIE

sztuka

10

15,00 zł

150,00 zł

24. Wynagordzenie nauczyciela
rytmiki (umowa cywilno-prawna)

NIE

NIE

godzina

24

55,00 zł

1 320,00 zł

25. Wynagrodzenie nauczyciela
j.angielskiego (umowac
cyw.-prawna)

NIE

NIE

godzina

24

55,00 zł

1 320,00 zł

26. Koszty wynajmu świetlicy
wiejskiej przez 25 h tygodniowo wkład własny niefinansowy
wnioskodawcy

NIE

NIE

miesiąc

6

430,00 zł

2 580,00 zł

Zadanie4: Utworzenie i prowadzenie punktu przedszkolnego w Rybnie

72 040,00 zł

27. Dostosowanie pomieszczenia
do wymogów rozporządzenia MEN
(prace remontowe TAK
szpachlowanie, malowanie itp.) Usługa zlecona firmie
zewn.-podwykonawca

NIE

kosztorys

0

0,00 zł

0,00 zł

28. Wyposażenie punktu (krzesła,
TAK
stoliki, regały, plansze i inne)

NIE

komplet

0

0,00 zł

0,00 zł

29. Wynagrodzenie nauczyciela
(Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

6

3 000,00 zł

18 000,00 zł

30. Wynagrodzenie pomocy
nauczyciela (Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

6

1 500,00 zł

9 000,00 zł

31. Wynagrodzenie logopedy
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

24

55,00 zł

1 320,00 zł

32. Wynagrodzenie psychologa
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

24

55,00 zł

1 320,00 zł

33. Dowozy dzieci - koszt
transportu (Usługa zlecona firmie
zewn.-podwykonawca)

NIE

NIE

miesiąc

6

3 000,00 zł

18 000,00 zł

34. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem koszt transportu (Usługa zlecona
firmie zewn.-podwykonawca)

NIE

NIE

kwartał

2

1 200,00 zł

2 400,00 zł

35. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem wynagrodzenie opiekunów
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

16

30,00 zł

480,00 zł

36. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem bilety wstępu

NIE

NIE

kwartał

2

375,00 zł

750,00 zł

37. Posiłki i napoje dla dzieci
objętych wsparciem w ramach
projektu

NIE

NIE

miesiąc

6

2 500,00 zł

15 000,00 zł

38. Organizacja dni otwartych zakup poczęstunku

NIE

NIE

osoba

20

20,00 zł

400,00 zł

39. Organizacja dni otwartych przygotowanie materiałów
informacyjnych

NIE

NIE

sztuka

10

15,00 zł

150,00 zł

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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40. Wynagrodzenie nauczyciela
rytmiki (um.cyw.-prawna)

NIE

NIE

godzina

24

55,00 zł

1 320,00 zł

41. Wynagrodzenie nauczyciela
j.angielskiego (umcyw.-prawna)

NIE

NIE

godzina

24

55,00 zł

1 320,00 zł

42. Koszty wynajmu świetlicy
wiejskiej przez 25 h tygodniowo wkład własny niefinansowy
wnioskodawcy

NIE

NIE

miesiąc

6

430,00 zł

2 580,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)

NIE

w tym objęte pomocą publiczną
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem

14 832,00 zł
0,00 zł

TAK

10,51 %

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)

0,00 zł
0,00 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)

0,00 zł
0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą

155 912,00 zł

Wydatki objęte pomocą publiczną

0,00 zł

Wkład prywatny

0,00 zł

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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Szczegółowy budżet projektu
Kategoria

Pomoc
Cross-financing
publiczna
(T/N)
(T/N)

j.m.

Razem

KOSZTY OGÓŁEM (4.1)

600 602,00 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)

546 530,00 zł

Zadanie1: Zarządzanie projektem

68 590,00 zł

1. Wynagrodzenie koordynatora
projektu (um. cyw.-prawna)

NIE

NIE

miesiąc

26 400,00 zł

2. Wynagrodzenie zastępcy
koordynatora projektu (um.
cyw.-prawna)

NIE

NIE

miesiąc

21 600,00 zł

3. Wynagrodzenie specjalisty ds.
finansowych (um. cyw.-prawna)

NIE

NIE

miesiąc

12 000,00 zł

4. Zakup komputera przenośnego
wraz z oprogramowaniem i
TAK
akcesoriami typu myszka itp. do
biura projektu

NIE

zestaw

2 500,00 zł

5. Zakup kolorowej drukarki
laserowej do biura projektu

TAK

NIE

sztuka

1 000,00 zł

6. Zakup telefaxu do biura projektu TAK

NIE

sztuka

400,00 zł

7. Zakup biurka do biura projektu

TAK

NIE

sztuka

250,00 zł

8. Zakup krzeseł do biura projektu TAK

NIE

sztuka

240,00 zł

9. Zakup regałów do biura projektu TAK

NIE

sztuka

600,00 zł

10. Zakup kserokopiarki do biura
projektu

NIE

sztuka

3 600,00 zł

TAK

Zadanie2: Promocja i rekrutacja projektu
11. Koszt przeprowadzenia
promocji projektu zgodnie z
opisem działań (Usługa zlecona
firmie zewn.-podwykonawca)

NIE

14 000,00 zł
NIE

edycja

Zadanie3: Utworzenie i prowadzenie punktu przedszkolnego w Mierzynku

14 000,00 zł
181 745,00 zł

12. Dostosowanie pomieszczenia
do wymogów rozporządzenia MEN
(prace remontowe TAK
szpachlowanie, malowanie itp.) Usługa zlecona firmie
zewn.-podwykonawca

NIE

kosztorys

9 000,00 zł

13. Wyposażenie punktu (krzesła,
TAK
stoliki, regały, plansze i inne)

NIE

komplet

6 000,00 zł

14. Wynagrodzenie nauczyciela
(Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

63 000,00 zł

15. Wynagrodzenie pomocy
nauczyciela (Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

31 500,00 zł

16. Wynagrodzenie logopedy
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

4 840,00 zł

17. Wynagrodzenie psychologa
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

4 840,00 zł

18. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem koszt transportu (Usługa zlecona
firmie zewn.-podwykonawca)

NIE

NIE

kwartał

8 400,00 zł

NIE

NIE

godzina

1 680,00 zł

19. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem wynagrodzenie opiekunów

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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(Umowa-zlecenie)
20. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem bilety wstępu

NIE

NIE

kwartał

1 575,00 zł

21. Posiłki i napoje dla dzieci
objętych wsparciem w ramach
projektu

NIE

NIE

miesiąc

31 500,00 zł

22. Organizacja dni otwartych zakup poczęstunku

NIE

NIE

osoba

400,00 zł

23. Organizacja dni otwartych przygotowanie materiałów
informacyjnych

NIE

NIE

sztuka

300,00 zł

24. Wynagordzenie nauczyciela
rytmiki (umowa cywilno-prawna)

NIE

NIE

godzina

4 840,00 zł

25. Wynagrodzenie nauczyciela
j.angielskiego (umowac
cyw.-prawna)

NIE

NIE

godzina

4 840,00 zł

26. Koszty wynajmu świetlicy
wiejskiej przez 25 h tygodniowo wkład własny niefinansowy
wnioskodawcy

NIE

NIE

miesiąc

9 030,00 zł

Zadanie4: Utworzenie i prowadzenie punktu przedszkolnego w Rybnie

282 195,00 zł

27. Dostosowanie pomieszczenia
do wymogów rozporządzenia MEN
(prace remontowe TAK
szpachlowanie, malowanie itp.) Usługa zlecona firmie
zewn.-podwykonawca

NIE

kosztorys

20 000,00 zł

28. Wyposażenie punktu (krzesła,
TAK
stoliki, regały, plansze i inne)

NIE

komplet

10 000,00 zł

29. Wynagrodzenie nauczyciela
(Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

63 000,00 zł

30. Wynagrodzenie pomocy
nauczyciela (Umowa o pracę)

NIE

NIE

miesiąc

31 500,00 zł

31. Wynagrodzenie logopedy
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

4 840,00 zł

32. Wynagrodzenie psychologa
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

4 840,00 zł

33. Dowozy dzieci - koszt
transportu (Usługa zlecona firmie
zewn.-podwykonawca)

NIE

NIE

miesiąc

63 000,00 zł

34. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem koszt transportu (Usługa zlecona
firmie zewn.-podwykonawca)

NIE

NIE

kwartał

8 400,00 zł

35. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem wynagrodzenie opiekunów
(Umowa-zlecenie)

NIE

NIE

godzina

1 680,00 zł

36. Wyjazdy dzieci na zajęcia
edukacyjne poza ośrodkiem bilety wstępu

NIE

NIE

kwartał

2 625,00 zł

37. Posiłki i napoje dla dzieci
objętych wsparciem w ramach
projektu

NIE

NIE

miesiąc

52 500,00 zł

38. Organizacja dni otwartych zakup poczęstunku

NIE

NIE

osoba

800,00 zł

NIE

NIE

sztuka

300,00 zł

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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39. Organizacja dni otwartych przygotowanie materiałów
informacyjnych
40. Wynagrodzenie nauczyciela
rytmiki (um.cyw.-prawna)

NIE

NIE

godzina

4 840,00 zł

41. Wynagrodzenie nauczyciela
j.angielskiego (umcyw.-prawna)

NIE

NIE

godzina

4 840,00 zł

42. Koszty wynajmu świetlicy
wiejskiej przez 25 h tygodniowo wkład własny niefinansowy
wnioskodawcy

NIE

NIE

miesiąc

9 030,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)

NIE

w tym objęte pomocą publiczną
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem

54 072,00 zł
0,00 zł

TAK

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)

10,97 %
53 590,00 zł
8,92 %
0,00 zł
0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą

600 602,00 zł

Wydatki objęte pomocą publiczną

0,00 zł

Wkład prywatny

0,00 zł

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich)
Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie:
W ramach crossfinancingu zakupione zostanie wyposażenie biura projektu niezbędne do sprawnej obsługi
przedsięwzięcia, przeprowadzania rekrutacji i zarządzania projektem, przeprowadzone zostaną drobne prace
dostosowujące pomieszczenia w świetlicach wiejskich do potrzeb prowadzenia edukacji przedszkolnej (zgodnie z
przygotowywanymi w chwili składania wniosku przepisami pomieszczenia te mają być pokryte do wys. 2m materiałami
zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie
środków dezynfekcyjnych, grzejniki muszą być osłonięte, zabezpieczony dostęp do pomieszczeń gospodarczych,
zapewnione normy oświetlenia i właściwej wentylacji). Przeprowadzone zostaną jedynie najbardziej niezbędne prace
oraz zakupiony zostanie jedynie podstawowy sprzęt i wyposażenie na potrzeby prowadzenia zajęć z dziećmi, który
zgodnie z projektowanymi przepisami musi posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty i spełniać wymogi ergonometrii.
Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich:
W gminie Gniewino w 2006 i 2007r. zrealizowano 2 projekty współfinansowane ze środków Fundacji Wspomagania Wsi
w programie "Nasza Świetlica". W ramach projektów dwie świetlice wiejskie podobne do wymienionych w niniejszym
projekcie przez rok prowadziły zajęcia dla młodzieży. Czas realizacji projektów "Nasza Świetlica" to 30.01.2006 do
0
30.01.2007 a ich łączna wartość wynosiła 71.918 zł. Koszty pośrednie w niniejszym projekcie wyliczono mnożąc
wartość średniego miesięcznego zużycia mediów i usług w projekcie "Nasza Świetlica" przez ceny tych mediów i usług
z 2008r., które uzyskano od pracownika Urzędu Gminy zajmującego się utrzymaniem infrastruktury technicznej. Kwoty
przemnożono przez liczbę miesięcy, w których realizowane będą zajęcia w projekcie oraz przez 2 jak że dotyczą 2
punktów przedszkolnych.
Wartość kosztów pośrednich:
- prąd na potrzeby bieżące: średnio 625kW * 0,4zł = 250zł * 21 miesięcy * 2 świetlice = 10.500zł
- woda: średnio 20m3 * 2,8zł = 56zł * 21 miesięcy * 2 świetlice = 2.352zł
- ogrzewanie: średnio 1800kW * 0,4zł = 720zł * 12 miesięcy grzewczych * 2 świetlice = 17.280 zł
- ścieki: średnio 20m3 * 10zł = 200zł * 21 miesięcy * 2 świetlice = 8.400zł
- śmieci: średnio 1 wywóz * 20zł * 21 miesięcy * 2 świetlice = 840zł
- czystość: (uwzględniono zmiany cen od 2007r.) 300zł (wynagrodzenie sprzątaczki) + 50zł (koszt środków czystości) =
350 zł * 21 miesięcy * 2 świetlice = 14.700zł
RAZEM: prąd+woda+ogrzewanie+ścieki+śmieci+czystość = 54.072 zł
Uzasadnienie:
Promocja projektu zostanie zlecona w całości firmie zewnętrznej. W ramach usługi opublikowane zostanie 3 emisji
ogłoszeń i informacji prasowych, przygotowane zostaną roll-upy, torebki promocyjne, kalendarzyki promocyjne i
11
długopisy promocyjne. Ponadto w ramach promocji zorganizowane zostaną spotkania informacyjno - promocyjne (w
tym: wynajem sal, zakup drobnego poczęstunku) oraz konferencja kończąca projekt (w tym: zaproszenia, wynajem sali,
zakup drobnego poczęstunku, przygotowanie materiałów informacyjnych).

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna.

Suma kontrolna: BFDB-0379-66FE-6672
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