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In formacje wypeInformacje wypełniane przez instytucjn iane przez instytucję przy jmuj przy jmująccą  wniosek wniosek
1. Data wpływu

2. Numer wniosku o dofinansowanie

3. Numer kancelaryjny wniosku
4. Numer identyfikacyjny wniosku GWD.1920.2017
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SEKCJA 0. Identyfikacja  projektuSEKCJA 0. Identyfikacja  projektu
1. Numer naboru RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17
2. Nazwa wnioskodawcy Gmina X
3. Tytuł projektu Program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie X
4. Okres realizacji projektu od 2017-03-01 do 2018-09-30
5. Wydatki kwalifikowalne 138 221,38
6. Wnioskowane dofinansowanie 110 577,10
7. Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
8. Oś  priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja
9. Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
10. Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne
11. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
12. Rodzaj projektu Konkursowy
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SEKCJA A. Informacje o wnioskodawcySEKCJA A. Informacje o wnioskodawcy
A.1. Dane wnioskodawcyA.1. Dane wnioskodawcy

1. NIP 5591241441
2. REGON 092351050
3. Nazwa Gmina X
4. Forma prawna wspólnoty samorządowe
5. Forma własności Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
6. Status przedsiębiorstwa NIE DOTYCZY
7. Numer i nazwa dokumentu rejestrowego NIE DOTYCZY
8. PKD 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
9. Adres:

Kraj Polska

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat świecki

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica XXXXX

Nr budynku 33

Nr lokalu NIE DOTYCZY
10. Telefon 0566212590
11. Faks 0566212590
12. Adres e-mail t.kubiak@kujawsko-pomorskie.pl

A.2. Dane wnioskodawcy do korespondencj iA.2. Dane wnioskodawcy do korespondencj i
NIE DOTYCZY
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A.3. Dane osób prawnie upowaA.3. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania  wniosku/umowy n ionych do podpisania  wniosku/umowy o dofinansowanie projektuo dofinansowanie projektu

1. Imię i Nazwisko Kinga Kowalska
2. Stanowisko Wójt Gminy X

A.4. Dane osoby upowaA.4. Dane osoby upoważnionej  do kontaktu  w sprawach projektun ionej  do kontaktu  w sprawach projektu
1. Imię i nazwisko Tomasz Kubiak
2. Telefon 0566212590
3. Faks 0566212590
4. Adres e-mail t.kubiak@kujawsko-pomorskie.pl
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A.5. Podmiot rea lizu jA.5. Podmiot rea lizu jący projektcy  projekt

1. NIP 2222222222
2. REGON 092351050
3. Nazwa Szkoła Podstawowa A
4. Forma prawna gminne samorządowe jednostki organizacyjne
5. Forma własności Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
6. Adres siedziby/oddziału:

Kraj Polska

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat świecki

Gmina Pruszcz - gmina wiejska

Kod pocztowy 22-222

Poczta xxxxx

Miejscowość Pruszcz

Ulica NIE DOTYCZY

Nr budynku 2

Nr lokalu NIE DOTYCZY
7. Telefon xxxxxxxxxxxxxxx
8. Faks xxxxxxxxxxxxxxx
9. Adres e-mail m.slabinska@gazeta.pl

A.6. Partnerzy  projektuA.6. Partnerzy  projektu
Projekt partnerski Nie

Strona 6Suma kontrolna: 0000 0000 0000 0000 Data wpływu wersji elektronicznej: ---



SEKCJA B. Ogólne informacje o projekcieSEKCJA B. Ogólne informacje o projekcie

B.1. K lasyfikacja  projektuB.1. K lasyfikacja  projektu
B.1.A. K lasyfikacja  podstawowaB.1.A. K lasyfikacja  podstawowa

1. Zakres interwencji dominujący
115. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne
podjęcie kształcenia i szkolenia

2. Temat uzupełniający 08. Nie dotyczy
3. Forma finansowania 01. Dotacja bezzwrotna
4. Rodzaj działalności gospodarczej 19. Edukacja
5. Instrumenty finansowe Nie
6. Projekt zintegrowany Nie
7. Pomoc publiczna Nie
8. Pomoc de minimis Nie

B.1.B. K lasyfikacja  szczegóB.1.B. K lasyfikacja  szczegó łowaowa
1. Typ projektu nie dotyczy

2. Miejsce realizacji projektu WojewództwoWojewództwo PowiatPowiat GminaGmina
kujawsko-pomorskie świecki Pruszcz - gmina wiejska

3. Typ obszaru realizacji Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)

4. Projekt uproszczony kwoty ryczałtowe Tak
stawki jednostkowe Nie
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B.2. KomplementarnoB.2. Komplementarność projektu projektu
B.2.A. PowiB.2.A. Powiązanie ze stra tegiamizanie ze stra tegiami

Powiązanie ze strategiami Tak
Strategie Nazwa Uzasadnienie

Inne Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu xxxx

Projekt wpisuje się w realizację Strategii. Projekt został ujęty na liście podstawowej propozycji projektowych,
stanowiącej integralną część Strategii, pod nazwą "Program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i
młodzieży z gminy x" (projekt
wynika ze Strategii).
Projekt realizowany jest na obszarze Powiatu xxxx, dla którego została przygotowana pozytywnie zaopiniowana
przez IZ RPO WK-P strategia rozwoju obszaru społeczno-gospodarczego.
Projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną strategii, o której mowa w rozdziale 1.5 "Edukacja" w
ww. Strategii. Projekt stanowi odpowiedź na analizę wyzwań i problemów ujętych w przedmiotowym rozdziale
Strategii, w tym na: 
- brak nowoczesnego wyposażenia pracowni przedmiotowych (sprzęt komputerowy i multimedialny,przyrządy
laboratoryjne, pomoce do prowadzenia eksperymentów), lub konieczność wymiany przestarzałego sprzętu,
- niski poziom wyników edukacyjnych uczniów, osiągających niższe niż przeciętne w
województwie kujawsko-pomorskim wyniki sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów
gimnazjalnych
Deficyty nauczycieli w zakresie: 
- nauczania za pomocą nowoczesnych technologii informacyjno –
komunikacyjnych oraz wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania (techniki zwiększające
kreatywność, twórcze myś lenie)
- wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania, przygotowujące do pracy z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (uczniowie zdolni, uczniowie
wymagający wsparcia, uczniowie autystyczni, uczniowie wymagający pomocy logopedycznej)

.
Projekt realizuje wskaźniki, które zostały zawarte w Strategii w obszarze edukacji, tj. wskaźniki:

- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu – wskaźnik jest realizowany na poziomie 5 nauczycieli, co stanowi 60% wykonania wskaźnika
okreś lonego w zapisach Strategii.
- ...
- ...
- ...
- ...

B.3. K rótki  opis projektu  (wizytówka  projektu)B.3. K rótki  opis projektu  (wizytówka  projektu)
1. wartości docelowe najważniejszych wskaźników 
2. grupa docelowa
3. najważniejsze zadania projektowe
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SEKCJA C. Charakterystyka  projektuSEKCJA C. Charakterystyka  projektu

C.1. Opis problemów grupy docelowejC.1. Opis problemów grupy docelowej
Opisz problemy grupy docelowej na obszarze realizacji projektu (uwzglOpisz problemy grupy docelowej na obszarze realizacji projektu (uwzględniajdniając sytuacjc sytuację spo społeczno-gospodarczeczno-gospodarczą na tym obszarze), powo na tym obszarze), powołujując sic się na wiarygodne i miarodajne dane. Opisu problemów nale na wiarygodne i miarodajne dane. Opisu problemów należy równiey również dokona dokonać
w kontekw kontekście planowanych dziacie planowanych działaań..

Należy opisać tylko problemy grupy docelowej objętej wsparciem w tym projekcie (w tym czynniki uniemożliwiające/zniechęcające do udziału w projekcie). Należy przy tym uwzględnić kontekst społeczno-gospodarczy
mający wpływ na adekwatność udzielanego wsparcia.
Problemy te muszą być powiązane z planowanymi działaniami.
Na poparcie problemów należy przedstawić odpowiednie dane, które będą konkretnie odnosiły się zarówno do wspieranej grupy docelowej, jak i obszaru realizacji projektu.

Przykład: W wyniku reformy oświaty od września 2017 r. przestaną funkcjonować 2 gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Wnioskodawca. W SP w A będą funkcjonowały klasy gimnazjalne II i III (dotychczas
Gimnazjum D). Natomiast SP w B i w SP w C będą funkcjonowały klasy gimnazjalne II i III (dotychczas Gimnazjum E). W projekcie zaplanowano m.in. formy wsparcia dla uczniów VII klas Szkół Podstawowych oraz II i III klas
gimnazjalnych.

Wnioski z diagnozy (najważniejsze problemy potwierdzone danymi ilościowymi), w tym wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia/doposażenia szkół/placówek
(czyli pierwsze miejsce gdzie uzasadniamy zakupy sprzętu i wyposażenia zaplanowanego do zakupu w projekcie). 
Diagnoza powinna obejmować analizę zapotrzebowania na szkolenia nauczycieli z obsługi wyposażenia.

Z przedstawionych wniosków powinna wynikać zasadność realizacji każdej formy wsparcia.

1. Problemy uczniów - Na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej stwierdzono, że wyniki edukacyjne niższe od ś rednich w skali województwa w 2016 r. z matematyki osiągnęła SP w A (56%), natomiast z
języka angielskiego SP w B (68%) i SP w C (70%). 
Dodatkowo należy opisać problemy uczniów, których obejmiemy wsparciem realizując typ 2 i 3.

2. Problemy nauczycieli- Na podstawie danych uzyskanych przez dyrektorów Szkoły Podstawowej w A, Szkoły Podstawowej w B i Szkoły Podstawowej w C wynika, że nauczyciele mają potrzebę zorganizowania szkoleń i
warsztatów w zakresie: metod indywidualnej pracy z uczniem (2 osób), wykorzystywania metod eksperymentu naukowego (5 osób), diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej (2 osób), korzystania z nowoczesnych technologii
(5 osób), kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych (5 osób), metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami (1osób), stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu
u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (5 osób)

Konieczna deklaracja: Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu
przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady ś rodków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu
w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez te szkoły lub placówki systemu oświaty
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (ś redniomiesięcznie).
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C.2. Osoby i/lub podmioty , które zostanC.2. Osoby i/lub podmioty , które zostaną  obj objęte wsparciemte wsparciem
WskaWskaż osoby i/lub podmioty, które zostan osoby i/lub podmioty, które zostaną obj objęte wsparciem.te wsparciem.

Wybierz grupy główne zdefiniowane w SzOOP oraz odpowiadające im podgrupy zdefiniowane w dokumentacji naboru lub zdefiniowane samodzielnie.
Wskaż liczbę osób/podmiotów obejmowanych wsparciem w ramach danej podgrupy, w ramach danej grupy głównej oraz ogólną liczbę uczestników projektu.
Przedstaw inne istotne informacje nt. osób/podmiotów (o ile dotyczy).

Grupa docelowa

Osoby

Grupy gGrupy główneówne Liczba osób (grupa gLiczba osób (grupa główna)ówna) PodgrupyPodgrupy Liczba osób (podgrupa)Liczba osób (podgrupa)
nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół
podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie ogólne

5
Nauczyciele kształcenia ogólnego z SP w B 2
Nauczyciele kształcenia ogólnego z SP w A 2
Nauczyciele kształcenia ogólnego z SP w C 1

uczniowie i wychowankowie szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie
ogólne

169
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w C 39
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w A 71
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w B 59

Liczba uczestników projektu 174
Inne istotne informacje
nt. osób

poza tym tutaj można podać liczbę uczniów w podziale na klasy oraz wskazać uczniów objętych "nową" (klasy I, IV oraz VII) i "starą" (klasy II i III SP oraz V i VI SP oraz II i III Gimnazjum) podstawą
programową.

Grupa docelowa

Podmioty

Grupy gGrupy główneówne Liczba podmiotów (grupa gLiczba podmiotów (grupa główna)ówna) PodgrupyPodgrupy Liczba podmiotów (podgrupa)Liczba podmiotów (podgrupa)
szkoły podstawowe, gimnazjalne,
ponadgimnazjalne oraz placówki systemu
oświaty prowadzące kształcenie ogólne

3
Szkoła Podstawowa w A 1
Szkoła Podstawowa w B 1
Szkoła Podstawowa w C 1

Liczba uczestników projektu 3
Inne istotne informacje
nt. podmiotów

Wszystkie szkoły obejmowane wsparciem w projekcie są zlokalizowane na obszarach wiejskich wskazanych w załączniku nr 8 do SzOOP
Szkoły objęte wsparciem - tutaj także można zamieścić opis dotyczący nowej sieci szkół.

C.3. Cel i  wskaC.3. Cel i  wskaźnikin iki
ZgodnoZgodność projektu z w projektu z właaściwym celem szczegóciwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO (PI) i planem jego realizacji.owym Priorytetu Inwestycyjnego RPO (PI) i planem jego realizacji.

Wskaż cel szczegółowy PI, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja projektu.
Wskaż cel projektu.
Okreś l, w jaki sposób mierzona będzie realizacja wskazanych celów – ustal wskaźniki realizacji celu (wskaźniki rezultatu i produktu).
Okreś l jednostkę miary wskaźników (o ile dotyczy).
Okreś l wartość bazową i docelową wskaźników (przy czym wartość bazowa wskazywana jest jedynie w przypadku wskaźników rezultatu).
Okreś l, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji celu (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika) (o ile dotyczy).

Cel szczegóCel szczegółowy PI RPOowy PI RPO
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-
zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów
niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe

Cel projektuCel projektu Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie x poprzez podniesienie kompetencji 169 uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji/podniesienie kompetencji u 5
nauczycieli w 3 SP, którzy wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zakupione w ramach projektu w okresie od .... do ......

NrNr NieNie Nazwa wskaNazwa wskaźnikanika JednostkaJednostka
WartoWartość bazowa wska bazowa wskaźnikanika WartoWartość docelowa wska docelowa wskaźnikanika

Źródródło danych do pomiaru wskao danych do pomiaru wskaźnika/Sposóbnika/Sposób
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NrNr NieNie
dotyczydotyczy Nazwa wskaNazwa wskaźnikanika JednostkaJednostka

miarymiary
Źródródło danych do pomiaru wskao danych do pomiaru wskaźnika/Sposóbnika/Sposób

pomiaru wskapomiaru wskaźnikanika
KK MM OO KK MM OO

WskaWskaźniki produktu (kluczowe – niki produktu (kluczowe – WLWK 2014)WLWK 2014)

1 Liczba nauczycieli objętych wsparciem
w programie [osoby] osoby 2,00 3,00 5,00

Ź ródłem pozyskania danych będą deklaracje
uczestnictwa w projekcie lub listy obecności z
pierwszych zajęć.
Wskaźnik będzie monitorowany w momencie
rozpoczęcia udziału w
projekcie.

2
Liczba uczniów objętych wsparciem w
zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie [osoby]

osoby 85,00 84,00 169,00

Ź ródłem pozyskania danych będą deklaracje
uczestnictwa w projekcie lub listy obecności z
pierwszych zajęć.
Wskaźnik będzie monitorowany w momencie
rozpoczęcia udziału w
projekcie

3 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z
zakresu TIK w programie [osoby] osoby 2,00 3,00 5,00

Ź ródłem pozyskania danych będą deklaracje
uczestnictwa w projekcie. lub listy obecności z
pierwszych zajęć.
Wskaźnik będzie monitorowany w momencie
rozpoczęcia udziału w
projekcie.

4
Liczba szkół i placówek systemu
oświaty wyposażonych w ramach
programu w sprzęt TIK do prowadzenia
zajęć edukacyjnych [szt.]

szt. 0,00 0,00 3,00

Wykaz sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych
w ramach projektu i
przekazanych do szkół; protokół zdawczo-odbiorczy.
Wskaźnik będzie
monitorowany w momencie dostarczenia sprzętu TIK
do szkoły.

5
Liczba szkół, których pracownie
przedmiotowe zostały doposażone w
programie [szt.]

szt. 0,00 0,00 3,00

Wykaz sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych
w ramach projektu i
przekazanych do szkół; protokół zdawczo-odbiorczy.
Wskaźnik będzie
monitorowany w momencie dostarczenia doposażenia
do szkoły.

WskaWskaźniki rezultatu (kluczowe – WLWK 2014)niki rezultatu (kluczowe – WLWK 2014)

1
Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu [osoby]

osoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00

Ź ródłem danych będą zaświadczenia/ certy katy/
dyplomy potwierdzające nabycie kompetencji w
ramach projektu. Pomiar zostanie dokonany do 4
tygodni po zakończeniu przez uczestnika udziału w
projekcie.

2
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu [osoby]

osoby 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 5,00

Ź ródłem danych będą zaświadczenia/ certy katy/
dyplomy potwierdzające uzykanie kwalifikacji czy
nabycie kompetencji w ramach projektu. Pomiar
zostanie dokonany do 4
tygodni po zakończeniu przez uczestnika udziału w
projekcie.

Strona 11Suma kontrolna: 0000 0000 0000 0000 Data wpływu wersji elektronicznej: ---



3
Liczba szkół i placówek systemu
oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]

szt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

Ź ródłem danych będą programy zajęć lub dzienniki
zajęć podczas których wykorzystywano zakupiony
sprzęt/oświadczenie dyrektora szkoły. Pomiar
zostanie dokonany do 4 tygodni po
zakończeniu przez szkołę udziału w projekcie.
(funkcjonalność - do 6 m-cy po zakończeniu udziału w
projekcie); z wyłączeniem ferii i wakacji).

4
Liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć
edukacyjnych [szt.]

szt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

Ź ródłem danych będą programy zajęć
uwzględniające w
wykorzystywanych do realizacji zajęć pomocach
dydaktycznych zakupiony
dla danej szkoły sprzęt/oświadczenie dyrektora
szkoły. Pomiar zostanie dokonany do 4 tygodni po
zakończeniu przez szkołę udziału w projekcie.

WskaWskaźniki produktu (specyficzne dla programu – okreniki produktu (specyficzne dla programu – określone w SzOOP)lone w SzOOP)

1
Liczba uczniów zagrożonych
przedwczesnym opuszczeniem systemu
oświaty objętych wsparciem w
programie

osoby 4,00 17,00 21,00

Ź ródłem pozyskania danych będą deklaracje
uczestnictwa w projekcie lub listy obecności z
pierwszych zajęć.
Wskaźnik będzie realizowany w momencie
rozpoczęcia udziału w
projekcie.

2 Nie
dotyczy

Liczba nauczycieli objętych wsparciem
w zakresie uzyskiwania/podnoszenia
kwalifikacji w zakresie doradztwa
zawodowego

osoby 0,00 0,00 0,00

3

Liczba szkół i placówek systemu
oświaty wyposażonych lub
doposażonych w ramach programu w
sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz uczniami młodszymi

szt. 0,00 0,00 3,00

Wykaz sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych
w ramach projektu i
przekazanych do szkół; protokół zdawczo-odbiorczy.
Wskaźnik będzie
monitorowany w momencie dostarczenia
wyposażenia lub doposażenia

4
Liczba uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i uczniów
młodszych objętych pracą indywidualną

osoby 36,00 47,00 83,00

Ź ródłem pozyskania danych będą deklaracje
uczestnictwa w projekcie lub listy obecności z
pierwszych zajęć.
Wskaźnik będzie realizowany w momencie
rozpoczęcia udziału w
projekcie.

5 Nie
dotyczy

Liczba uczniów szkół i placówek
kształcenia ogólnego, uczestniczących
w stażach u pracodawcy

osoby 0,00 0,00 0,00

WskaWskaźniki rezultatu (specyficzne dla programu – okreniki rezultatu (specyficzne dla programu – określone w SzOOP)lone w SzOOP)

1 Nie
dotyczy

Liczba nauczycieli, którzy
uzyskali/podnieś li kwalifikacje w
zakresie doradztwa zawodowego

osoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Liczba szkół i placówek systemu
oświaty, które wykorzystują sprzęt
niezbędny do pracy z uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

szt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
Wykaz sprzętu zakupionego w ramach projektu i
przekazanych do szkół; protokół zdawczo-odbiorczy.
Wskaźnik będzie monitorowany w momencie
dostarczenia sprzętu do szkoły
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3 Nie
dotyczy

Liczba uczniów, którzy podnieś li, nabyli
lub uzupełnili umiejętności praktyczne
po opuszczeniu programu

osoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WskaWskaźniki produktu (specyficzne dla projektu – wskaniki produktu (specyficzne dla projektu – wskaźniki wniki własne wnioskodawcy)asne wnioskodawcy)
WskaWskaźniki rezultatu (specyficzne dla projektu – wskaniki rezultatu (specyficzne dla projektu – wskaźniki wniki własne wnioskodawcy)asne wnioskodawcy)

1

Liczba uczniów zagrożonych
przedwczesnym opuszczeniem systemu
oświaty, którzy nabyli
kompetencje/kwalifikacje po
opuszczeniu programu

osoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

Ź ródłem danych będą zaświadczenia/ certy katy/
dyplomy potwierdzające uzyskanie kwali kacji czy
nabycie kompetencji w ramach projektu. Pomiar
zostanie dokonany do 4 tygodni po zakończeniu przez
uczestnika udziału w projekcie.

2
Liczba uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, którzy nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu

osoby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00

Ź ródłem danych będą zaświadczenia/ certy katy/
dyplomy potwierdzające nabycie kompetencji w
ramach projektu. Pomiar zostanie dokonany do 4
tygodni po zakończeniu przez uczestnika udziału w
projekcie.

WskaWskaźniki informacyjneniki informacyjne

C.4. ZadaniaC.4. Zadania
C.4.A. RekrutacjaC.4.A. Rekrutacja

Opisz, w jaki sposób zrekrutujesz uczestników projektu.Opisz, w jaki sposób zrekrutujesz uczestników projektu.
Okreś l miejsce realizacji rekrutacji.
Przedstaw szczegółowy opis rekrutacji, czyli sposób organizacji działań rekrutacyjnych i ich zakres merytoryczny.
Okreś l podział zadań w ramach rekrutacji między lidera a partnera/ów projektu (o ile dotyczy).
Wskaż kryteria rekrutacji uczestników projektu.
Wskaż osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań rekrutacyjnych wraz z opisem wymagań dotyczących ich kompetencji/doświadczenia.

Nazwa zadania Rekrutacja
Miejsce realizacji rekrutacji na terenie szkół + spotkania informacyjne + sposób dostępu do dokumentów rekrutacyjnych (np. biuro projektu, sekretariaty szkół, strona internetowa) i sposób

składania dokumentów (np. sekretariaty szkół) - opis
Szczegółowy opis rekrutacji (sposób organizacji
działań, ich zakres merytoryczny) np. ulotki, plakaty, kolportaż materiałów informacyjnych w szkołach

Podział zadań w ramach rekrutacji (lider/partner)
Kryteria rekrutacji
Osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań
rekrutacyjnych wraz z opisem wymagań dotyczących
ich kompetencji/doświadczenia

nauczyciele i pedagodzy zaangażowani w proces rekrutacji - opis
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C.4.B. Zadania  merytoryczneC.4.B. Zadania  merytoryczne
Opisz, w jaki sposób zrealizujesz zadania merytoryczne w projekcie.Opisz, w jaki sposób zrealizujesz zadania merytoryczne w projekcie.

Wskaż chronologicznie zadania merytoryczne planowane w projekcie.
Okreś l miejsca realizacji zadań merytorycznych.
Opisz zadania merytoryczne, które będą realizowane w projekcie, uwzględniając sposób ich organizacji i zakres merytoryczny.
Przypisz partnera/ów do zadań merytorycznych, za których wykonanie będą oni odpowiedzialni w ramach projektu i wskaż podział zadań w ramach partnerstwa w danym zadaniu (o ile dotyczy).
Wskaż liczbę osób/podmiotów obejmowanych wsparciem w zadaniu i/lub liczbę miejsc szkoleniowych/zajęciowych/przedszkolnych itp. w ramach zadania.
Opisz trwałość projektu/rezultatów (o ile dotyczy).
Uzasadnij wybrane formy wsparcia i ich zakres. Uzasadnij potrzebę realizacji działań poza obszarem województwa (poza obszarem objętym RPO, poza krajem, poza UE – tylko CT8 i CT10) oraz okreś l korzyść, jaką projekt
przynosi obszarowi województwa (o ile dotyczy).
Wskaż osoby/podmioty odpowiedzialne za realizację zadania. Opisz wymagania odnośnie do ich doświadczenia/kompetencji.

Lp.Lp. Nazwa zadaniaNazwa zadania LiczbaLiczba
osób/podmiotówosób/podmiotów Liczba miejscLiczba miejsc

1. Szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnego
Miejsce realizacji zadania
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Szczegółowy opis zadania (sposób organizacji działań,
ich zakres merytoryczny)

Zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia ogólnego jest zgodny z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkół, z zapotrzebowania ww. podmiotów na podniesienie
okreś lonych kompetencji.
Planowana jest organizacja warsztatów i szkoleń oraz innych form w zakresie: metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystywania metod eksperymentu naukowego
w edukacji, diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów, nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych, metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami..itd

Każda forma wsparcia powinna wynikać z diagnozy. W opisie należy zawrzeć podstawowe informacje na temat liczby godzin, grup, częstotliwości form wsparcia, a
także liczby uczestników poszczególnych form wsparcia. Ponadto z opisu powinna wynikać zasadność zakupów oraz dodatkowych form wsparcia np. zwrot kosztów
dojazdu, cateringu, materiałów szkol. etc. 

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w 
ramach następujących etapów: 
ETAP I 
Zakres - zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie
ETAP II 
Wzorzec - okreś lony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w 
projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. Informacje wymagane w etapie II
powinny zostać zdefiniowane w programie zajęć/kursu/szkolenia itp. oraz w wydawanym uczestnikowi dokumencie potwierdzającym uzyskanie kompetencji (np. jako
załącznik do zaświadczenia/dyplomu/certyfikatu itp.).
ETAP III 
Ocena - przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
ETAP IV 
Porównanie 
–porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (okreś lonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego
danej osobie.
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno okreś lone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu
ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.

Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia
się spełniające okreś lone standardy.

Jeżeli projekt przewiduje realizację podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji,
potwierdzonych formalnym dokumentem 

(np. certyfikatem). 
Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia

(np. w formie egzaminu).
Podział zadania (lider/partner)
Osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań
wraz z opisem wymagań dotyczących ich
kompetencji/doświadczenia

a

Trwałość projektu/rezultatów NIE DOTYCZY
Uzasadnienie dla wybranych form i zakresu wsparcia Warto wykorzystać to miejsce do szerszego uzasadnienia planowanych form wsparcia w ramach zadania.
Uzasadnienie działań realizowanych poza obszarem
województwa NIE DOTYCZY

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika

Strona 15Suma kontrolna: 0000 0000 0000 0000 Data wpływu wersji elektronicznej: ---



Koszt wsparcia w przeliczeniu na jedno miejsce
projektowe
Koszt zadania 2 425,00

Lp.Lp. Nazwa zadaniaNazwa zadania LiczbaLiczba
osób/podmiotówosób/podmiotów Liczba miejscLiczba miejsc

2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne dla uczniów (np. zajęcia TIK, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
języków obcych itd.) TYP 1 i TYP 5

Miejsce realizacji zadania Szkoła Podstawowa w...

Szczegółowy opis zadania (sposób organizacji działań,
ich zakres merytoryczny)

Każda forma wsparcia powinna wynikać z diagnozy. W opisie należy zawrzeć podstawowe informacje na temat liczby godzin, grup, częstotliwości form wsparcia, a
także liczby uczestników poszczególnych form wsparcia. 

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: ETAP I Zakres - zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej
do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie ETAP II Wzorzec - okreś lony przed rozpoczęciem form wsparcia i
zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. Informacje
wymagane w etapie II powinny zostać zdefiniowane w programie zajęć/kursu/szkolenia itp. oraz w wydawanym uczestnikowi dokumencie potwierdzającym uzyskanie
kompetencji (np. jako załącznik do zaświadczenia/dyplomu/certyfikatu itp.). ETAP III Ocena - przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny
po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, ETAP IV Porównanie –porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (okreś lonymi na
etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 

Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno okreś lone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu
ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. 

Jeżeli projekt przewiduje realizację podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji,
potwierdzonych formalnym dokumentem (np. certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie
odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).

Jeżeli w jednym zadaniu wnioskodawca będzie wskazywał formy wsparcia dotyczące kompetencji kluczowych oraz metody eksperymentu to powinien jasno okreś lić
jakie formy wsparcia dotyczą TYPu 1, a jakie TYPu 5. Zasadność połączenia tych dwóch form wsparcia w jednym zadaniu dotyczy tylko projektów rozliczanych
kwotami ryczałtowymi

Działania projektowe skierowane do uczniów będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych (dotyczy to typu projektu 1), 4), 2c),5b), 7) - w zależności od tego w jakim zadaniu dany typ jest realizowany, taka też deklaracja powinna zostać
zawarta.

Podział zadania (lider/partner)
Osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań
wraz z opisem wymagań dotyczących ich
kompetencji/doświadczenia

a

Trwałość projektu/rezultatów NIE DOTYCZY
Uzasadnienie dla wybranych form i zakresu wsparcia a
Uzasadnienie działań realizowanych poza obszarem
województwa NIE DOTYCZY
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Koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika
Koszt wsparcia w przeliczeniu na jedno miejsce
projektowe
Koszt zadania 57 938,00

Lp.Lp. Nazwa zadaniaNazwa zadania LiczbaLiczba
osób/podmiotówosób/podmiotów Liczba miejscLiczba miejsc

3. Doposażenie pracowni przyrodniczych oraz matematycznych - metoda eksperymentu (TYP 5) oraz TIK (1a)
Miejsce realizacji zadania Szkoła podstawowa w....

Szczegółowy opis zadania (sposób organizacji działań,
ich zakres merytoryczny)

Doposażenie pracowni przyrodniczych w projekcie jest zgodne ze standardem wyposażenia okreś lonym w Wytycznych zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z
udziałem ś rodków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji oraz ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni szkolnych,
który został opracowany przez MEN (przedmioty przyrodnicze). Natomiast IZ (matematyka) oraz MEN (TIK).
Realizując TYP 5 w zadaniu trzeba opisać 1 z 3 obowiązkowych elementów. Doposażenie z metody eksperymentu. Natomiast również obowiązkowe szkolenia dla
nauczycieli w zadaniu 1, a zajęcia dla uczniów z metody eksperymentu w zadaniu 2. (wymagana jest realizacja jednego z 4 wariantów opisanych w regulaminie
konkursu).

Trzeba także jasno okreś lić jaki sprzęt Wnioskodawca zamierza kupić w ramach 1a) i tym samym w opisie zawrzeć zobowiązanie do osiągnięcia przez szkołę
funkcjonalności opisanych w Regulaminie konkursu str. ..

Szczegółowy opis i uzasadnienie poszczególnych elementów wyposażenia można zawrzeć pod budżetem.

Deklaracja: Projekty zawierające wydatki związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross-financingu)
w szkołach i placówkach edukacyjnych będą mogły uzyskać dofinansowanie wyłącznie w przypadkach,
w których zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS

Podział zadania (lider/partner)
Osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań
wraz z opisem wymagań dotyczących ich
kompetencji/doświadczenia

a

Trwałość projektu/rezultatów
Uzasadnienie dla wybranych form i zakresu wsparcia a
Uzasadnienie działań realizowanych poza obszarem
województwa NIE DOTYCZY

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika
Koszt wsparcia w przeliczeniu na jedno miejsce
projektowe
Koszt zadania 40 797,00

Lp.Lp. Nazwa zadaniaNazwa zadania LiczbaLiczba
osób/podmiotówosób/podmiotów Liczba miejscLiczba miejsc

4. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (TYP Projektu 2)
Miejsce realizacji zadania
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Szczegółowy opis zadania (sposób organizacji działań,
ich zakres merytoryczny)

doposażenie, zajęcia dla uczniów. Natomiast szkolenia dla nauczycieli są w zadaniu 1.
Wymagane 3 elementy wsparcia - realizacja kompleksowego programu wspomagającego.

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi musi wynikać z diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz uwzględniać
współpracę z rodzicami.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia, że zakupione pomoce, sprzęt specjalistyczny lub podręczniki będą wykorzystywane w ramach działań prowadzonych
przez szkoły lub placówki systemu oświaty odpowiednio do:
a) organizowania i udzielania przez szkoły i placówki systemu oświaty pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formach
wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
b) opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
c) opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży posiadających
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upoś ledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 

Podział zadania (lider/partner)
Osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań
wraz z opisem wymagań dotyczących ich
kompetencji/doświadczenia

aaa

Trwałość projektu/rezultatów
Uzasadnienie dla wybranych form i zakresu wsparcia aaa
Uzasadnienie działań realizowanych poza obszarem
województwa NIE DOTYCZY

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika
Koszt wsparcia w przeliczeniu na jedno miejsce
projektowe
Koszt zadania 3 761,60

Lp.Lp. Nazwa zadaniaNazwa zadania LiczbaLiczba
osób/podmiotówosób/podmiotów Liczba miejscLiczba miejsc

5. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty (Typ Projektu 3)
Miejsce realizacji zadania
Szczegółowy opis zadania (sposób organizacji działań,
ich zakres merytoryczny)

Dotyczy np. uczniów z rodzin patologicznych. Realizacja zajęć dydaktyczno - wyrównawczych nie może być jedynym wsparciem w tym typie. Dodatkowo należy
zaplanować inne formy wsparcia np. wsparcie pedagogiczno - psychologiczne.

Podział zadania (lider/partner)
Osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań
wraz z opisem wymagań dotyczących ich
kompetencji/doświadczenia

aa

Trwałość projektu/rezultatów
Uzasadnienie dla wybranych form i zakresu wsparcia aaa
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Uzasadnienie działań realizowanych poza obszarem
województwa NIE DOTYCZY

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika
Koszt wsparcia w przeliczeniu na jedno miejsce
projektowe
Koszt zadania 5 655,50

C.4.C. ZarzC.4.C. Zarządzanie projektemdzanie projektem
Opisz, w jaki sposób projekt bOpisz, w jaki sposób projekt będzie zarzdzie zarządzany z wyszczególnieniem stanowisk/osób w projekcie, ich kompetencji i przypisanych im zakresów czynnodzany z wyszczególnieniem stanowisk/osób w projekcie, ich kompetencji i przypisanych im zakresów czynności.ci.
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Sposób zarządzania projektem
C.4.D. Harmonogram projektuC.4.D. Harmonogram projektu

Zaplanuj harmonogram realizacji projektu.Zaplanuj harmonogram realizacji projektu.
Okreś l nazwy i terminy realizacji kluczowych etapów poszczególnych zadań w projekcie.

RokRok 20172017 20182018
KwartaKwartał II IIII IIIIII IVIV
MiesiMiesiącc 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212

Rekrutacja
Etap I - Rekrutacja na szkolenia/warsztaty dla
nauczycieli i nauczycielek ■
Etap II - Rekrutacja na zajęcia/warsztaty dla uczniów
i uczennic ■

Szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnego
Etap I - Wybór osób szkolących; opracowanie i
zatwierdzenie programów szkoleń/warsztatów ■ ■
Etap II - Realizacja szkoleń/warsztatów ■ ■ ■

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne dla
uczniów (np. zajęcia TIK, z przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych, języków obcych itd.)
TYP 1 i TYP 5

Etap I - Realizacja zajęć ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Doposażenie pracowni przyrodniczych oraz

matematycznych - metoda eksperymentu (TYP 5)
oraz TIK (1a)

Etap I - Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce
dydaktyczne ■ ■ ■ ■ ■
Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (TYP
Projektu 2)

Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym
opuszczeniem systemu oświaty (Typ Projektu 3)

C.4.E. Kwoty  ryczaC.4.E. Kwoty  rycza łtowetowe
WskaWskaż zadania merytoryczne rozliczane kwotami rycza zadania merytoryczne rozliczane kwotami ryczałtowymi.towymi.

Wskaż kwoty ryczałtowe, które będą realizowane w projekcie i wskaż, których zadań merytorycznych dotyczą.
Wskaż wskaźniki produktu i/lub rezultatu, które będą wytworzone w ramach realizacji poszczególnych kwot ryczałtowych oraz dokumenty potwierdzające realizację wskaźników.

NrNr Nazwa zadania merytorycznegoNazwa zadania merytorycznego
WskaWskaźnik/i dla rozliczenia kwoty ryczanik/i dla rozliczenia kwoty ryczałtowejtowej

Dokumenty potwierdzajDokumenty potwierdzające realizacjce realizację wska wskaźnikównikówNazwaNazwa JednostkaJednostka
miarymiary

WartoWartość
docelowadocelowa
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1 Szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnego Liczba nauczycieli objętych wsparciem
z zakresu TIK w programie [osoby] osoby 5

Dokumenty dołączane do wniosku o płatność oraz udostępniane podczas
kontroli: deklaracje uczestnictwa/ umowy szkoleniowe/ listy obecności z
pierwszych zajęć w projekcie.

2 Szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnego
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu [osoby]

osoby 5

Dokumenty dołączane do wniosku o płatność: wykaz zaświadczeń/
certyfikatów/ dyplomów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji lub nabycie
kompetencji w ramach
projektu
Dokumenty udostępniane podczas kontroli:
Zaświadczenie/ certyfikat/ dyplom potwierdzające
uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w ramach
projektu. 

3 Szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnego Liczba nauczycieli objętych wsparciem
w programie [osoby] osoby 5

Dokumenty dołączane do wniosku o płatność oraz udostępniane podczas
kontroli: 
deklaracje uczestnictwa/ umowy szkoleniowe/ listy obecności z pierwszych
zajęć w
projekcie.

4
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne dla
uczniów (np. zajęcia TIK, z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych itd.)
TYP 1 i TYP 5

Liczba uczniów objętych wsparciem w
zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie [osoby]

osoby 169
Dokumenty dołączane do wniosku o płatność oraz udostępniane podczas
kontroli: deklaracje uczestnictwa/ listy obecności z pierwszych zajęć w
projekcie.

5
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne dla
uczniów (np. zajęcia TIK, z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych itd.)
TYP 1 i TYP 5

Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu [osoby]

osoby 160

Dokumenty dołączane do wniosku o płatność: wykaz zaświadczeń/
certyfikatów/ dyplomów potwierdzających nabycie kompetencji w ramach
projektu 
Dokumenty udostępniane podczas kontroli: Zaświadczenie/ certyfikat/ dyplom
potwierdzające nabycie kompetencji w ramach projektu.

6
Doposażenie pracowni przyrodniczych oraz
matematycznych - metoda eksperymentu (TYP 5) oraz
TIK (1a)

Liczba szkół, których pracownie
przedmiotowe zostały doposażone w
programie [szt.]

szt. 3 Dokumenty dołączane do wniosku o płatność oraz udostępniane podczas
kontroli: protokół zdawczo-odbiorczy.

7
Doposażenie pracowni przyrodniczych oraz
matematycznych - metoda eksperymentu (TYP 5) oraz
TIK (1a)

Liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują
doposażenie do prowadzenia zajęć
edukacyjnych [szt.]

szt. 3
Dokumenty dołączane do wniosku o płatność: Przykładowe programy zajęć lub
dzienniki zajęć podczas, których wykorzystywano zakupiony sprzęt
Dokumenty udostępniane podczas kontroli: programy zajęć lub dzienniki zajęć
podczas, których wykorzystywano zakupiony sprzęt

8
Doposażenie pracowni przyrodniczych oraz
matematycznych - metoda eksperymentu (TYP 5) oraz
TIK (1a)

Liczba szkół i placówek systemu
oświaty wyposażonych w ramach
programu w sprzęt TIK do prowadzenia
zajęć edukacyjnych [szt.]

szt. 3 Dokumenty dołączane do wniosku o płatność oraz udostępniane podczas
kontroli: protokół zdawczo-odbiorczy.

9
Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (TYP Projektu
2)

Liczba uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i uczniów
młodszych objętych pracą
indywidualną

osoby 83
Dokumenty dołączane do wniosku o płatność oraz udostępniane podczas
kontroli: deklaracje uczestnictwa/ listy obecności z pierwszych zajęć w
projekcie.

10
Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (TYP Projektu
2)

Liczba uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, którzy nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu

osoby 83
Dokumenty dołączane do wniosku o płatność: wykaz zaświadczeń/
certyfikatów/ dyplomów potwierdzających nabycie kompetencji w ramach
projektu Dokumenty udostępniane podczas kontroli: Zaświadczenie/ certyfikat/
dyplom potwierdzające nabycie kompetencji w ramach projektu.

11
Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (TYP Projektu
2)

Liczba szkół i placówek systemu
oświaty, które wykorzystują sprzęt
niezbędny do pracy z uczniami ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

szt. 3
Dokumenty dołączane do wniosku o płatność: Przykładowe programy zajęć lub
dzienniki zajęć podczas, których wykorzystywano zakupiony sprzęt Dokumenty
udostępniane podczas kontroli: programy zajęć lub dzienniki zajęć podczas,
których wykorzystywano zakupiony sprzęt
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12 Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym
opuszczeniem systemu oświaty (Typ Projektu 3)

Liczba uczniów zagrożonych
przedwczesnym opuszczeniem
systemu oświaty objętych wsparciem
w programie

osoby 21
Dokumenty dołączane do wniosku o płatność oraz udostępniane podczas
kontroli: deklaracje uczestnictwa/ listy obecności z pierwszych zajęć w
projekcie.

13 Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym
opuszczeniem systemu oświaty (Typ Projektu 3)

Liczba uczniów zagrożonych
przedwczesnym opuszczeniem
systemu oświaty, którzy nabyli
kompetencje/kwalifikacje po
opuszczeniu programu

osoby 21

Dokumenty dołączane do wniosku o płatność: wykaz zaświadczeń/
certyfikatów/ dyplomów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji lub nabycie
kompetencji w ramach projektu Dokumenty udostępniane podczas kontroli:
Zaświadczenie/ certyfikat/ dyplom potwierdzające uzyskanie kwalifikacji lub
nabycie kompetencji w ramach projektu

C.5. PotencjaC.5. Potencja ł i  do i  doświadczenie wnioskodawcy i  partnera/ówwiadczenie wnioskodawcy i  partnera/ów
C.5.A. DoC.5.A. Doświadczeniewiadczenie

Opisz dziaOpisz działania wnioskodawcy i/lub partnera/ów zrealizowane w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany projekt, na rzecz grupy docelowej, do której kierowane jest wsparcie i na terytorium, którego dotyczyania wnioskodawcy i/lub partnera/ów zrealizowane w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany projekt, na rzecz grupy docelowej, do której kierowane jest wsparcie i na terytorium, którego dotyczy
realizacja projektu.realizacja projektu.
terytorium + obszar tematyczny + grupa docelowa

C.5.B. PotencjaC.5.B. Potencja ł finansowy finansowy
WskaWskaż roczny obrót wnioskodawcy i/lub partnera/ów. roczny obrót wnioskodawcy i/lub partnera/ów.
NIE DOTYCZY

C.5.C. PotencjaC.5.C. Potencja ł kadrowy/merytoryczny kadrowy/merytoryczny
Opisz potencjaOpisz potencjał kadrowy/merytoryczny wnioskodawcy i/lub partnera/ów oraz wska kadrowy/merytoryczny wnioskodawcy i/lub partnera/ów oraz wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu. sposób jego wykorzystania w ramach projektu.
Własna kadra merytoryczna
Własna kadra zarządzająca

C.5.D. Biuro projektu  i  potencjaC.5.D. Biuro projektu  i  potencja ł techniczny techniczny
WskaWskaż informacje o biurze projektu oraz opisz potencja informacje o biurze projektu oraz opisz potencjał techniczny wnioskodawcy i/lub partnera/ów oraz wska techniczny wnioskodawcy i/lub partnera/ów oraz wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu. sposób jego wykorzystania w ramach projektu.
Sprzęt i sale wykorzystywane do zajęć
Sprzęt i pomieszczenia przeznaczone na potrzeby biura projektu
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SEKCJA D. Uzasadnien ie speSEKCJA D. Uzasadnien ie spełnien ia  wybranych kryteriównien ia  wybranych kryteriów

D.1. Uzasadnien ie dla  speD.1. Uzasadnien ie dla  spełnien ia  wybranych kryteriów horyzonta lnychnien ia  wybranych kryteriów horyzonta lnych
D.1.A. ZgodnoD.1.A. Zgodność z zasad z zasadą  równo równości szans kobiet i  mci szans kobiet i  mężczyzn (na  podstawie standardu min imum)czyzn (na  podstawie standardu min imum)

Wyjątek od standardu minimum NIE

1. Bariery
W zespołach szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i objętych wsparciem w ramach projektu łącznie uczy się XXX uczniów (XXX kobiet, XXX mężczyzn).
Analizując strukturę demograficzną szkół i diagnozy przeprowadzone w szkołach Wnioskodawca stwierdził, że kobiety znajdują się w gorszym położeniu niż mężczyźni
lub odwrotnie . Zaobserwowano istnienie bariery równościowej dotyczącej stereotypowego postrzegania przedmiotów jako męskich lub żeńskich. Z wywiadów
przeprowadzonych z nauczycielami wynika, że około 70% tej grupy identyfikuje niektóre przedmioty jako męskie , a niektóre jako żeńskie, a dane ilościowe to
potwierdzają.

2. Działania Wnioskodawca zamierza preferować przy rekrutacji nauczycieli do poszczególnych form wsparcia tę płeć, która w danym obszarze kształcenia stanowi mniejszość
(dotyczy przedmiotów, w których różnica płci jest istotna i w których stosunek nauczycieli do nauczycielek jednej płci do drugiej to przynajmniej 70%).

3. Rezultaty We wniosku o dofinansowanie wskazano podział na płeć niektórych wskaźników realizacji projektu .

4. Zarządzanie
Wnioskodawca zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu projektowego posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania zasady równości szans kobiet i
mężczyzn oraz potrafią ją stosować w codziennej pracy przy projekcie. Dodatkowo na pierwszych spotkaniach zespołu
kierownik projektu przypomni o konieczności respektowania ww. zasady i o konieczności jej stosowania w trakcie realizacji wszelkich działań w ramach projektu.
Osoby zaangażowane w realizację projektu zostaną wybrane na podstawie kwalifikacji i doświadczenia bez
względu na płeć. Spotkania osób zaangażowanych w projekt będą organizowane w sposób elastyczny - pozwalający na godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

D.1.B. ZgodnoD.1.B. Zgodność z zasad z zasadą  równo równości szans i  n iedyskryminacj i , w tym dostci szans i  n iedyskryminacj i , w tym dostępnopności d la  osób z n iepeci d la  osób z n iepełnosprawnonosprawnościamiciami

Dostępność projektu

Rekrutacja uczniów oraz nauczycieli do projektu odbywać się będzie w budynkach szkół, które są dostępne architektonicznie dla osób z niektórymi rodzajami
niepełnosprawności (np. podjazdy, szerokie drzwi, oznaczenia dla osób niedowidzących). Biuro projektu również znajduje się w budynku posiadającym podjazd. W
projekcie może uczestniczyć każdy uczeń i nauczyciel spełniający warunki przystąpienia do projektu, bez względu na niepełnosprawność. W razie potrzeby - pojawienia
się w projekcie osób z konkretnym rodzajem niepełnosprawności - Wnioskodawca zapewni odpowiednie udogodnienia umożliwiające pełne uczestnictwo.
Zakładka strony internetowej informująca o projekcie zostanie utworzona zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA (możliwość powiększenia
czcionki, ustawienia odpowiedniego kontrastu itp.). Ewentualne materiały elektroniczne wytwarzane w projekcie będą dostosowywane do potrzeb danego uczestnika z
niepełnosprawnością.

Zgodność produktów projektu z koncepcją
uniwersalnego projektowania

Wszystkie produkty projektu będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania (zamawiane wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych będzie mogło być
dostosowane do zdiagnozowanego rodzaju niepełnosprawności - taki wymóg zostanie wskazany w umowie dot. zamówienia publicznego).

Mechanizm racjonalnych usprawnień Projekt jest ogólnodostępny i co do zasady nie przewiduje się w nim udziału osób z niepełnosprawnościami, które wymagałyby zastosowania dodatkowych ułatwień lub
usprawnień. Nie wyklucza się jednak możliwości zastosowania mechanizmu w razie wystąpienia takiej konieczności

Inne działania równościowe NIE DOTYCZY
D.1.C. ZgodnoD.1.C. Zgodność z zasad z zasadą  zrównowa zrównoważonego rozwojuonego rozwoju

Wnioskodawca zamierza poinformować członków personelu projektowego o sposobach oszczędzania energii przy realizacji projektu. Programy niektórych zajęć pozalekcyjnych i kursów będą uwzględniały tematykę
zrównoważonego rozwoju, w tym szczególności zasady oszczędności energii i powtórnego wykorzystania surowców.
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D.2. Uzasadnien ie dla  speD.2. Uzasadnien ie dla  spełnien ia  wybranych kryteriów dostn ien ia  wybranych kryteriów dostępupu
Treść kryterium Uzasadnienie

B.1.6 Projekt został skierowany do szkół lub placówek
systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki
edukacyjne.

Wsparcie skierowane jest do szkół, które osiągnęły w roku 2015 wyniki edukacyjne niższe od ś rednich w skali
województwa, weryfikowane na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych z matematyki, przedmiotów
przyrodniczych i języków obcych. W przypadku sprawdzianu kończącego szkołę podstawową ś rednie wojewódzkie
wynoszą: 58% z matematyki, 75% z języka angielskiego I 66% z języka niemieckiego. Szkoła Podstawowa w A
osiągnęła na sprawdzianie 56% z matematyki, Szkoła Podstawowa w B 68% z języka angielskiego, Szkoła
Podstawowa w C 70% z języka angielskiego. Średnie wojewódzkie w przypadku egzaminu gimnazjalnego:
47% z matematyki, 48% z przyrody, 63% z j. angielskiego (poziom podstawowy), 53% z j. niemieckiego (poziom
podstawowy).

B.1.7 Realizacja wsparcia została zaplanowana na
podstawie diagnozy.

Należy podać 
a) podmiot, który przygotował i przeprowadził diagnozę;
b) szkoły/placówki, których dotyczyła diagnoza;
c) informację o zatwierdzeniu diagnozy przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji.
Wszystkie działania w projekcie wynikają z przygotowanej diagnozy wskazującej indywidualne zapotrzebowanie każdej ze szkół obejmowanych wsparciem. Wnioski z
diagnoz powinny zostać zawarte w części opisowej wniosku (C.1.).

Diagnozy zostały przygotowane przez daną szkołę (każda szkoła przeprowadziła diagnozę na własne potrzeby) oraz zatwierdzone przez organ prowadzący Y przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie. Szkoły przygotowujące diagnozy skorzystały ze wsparcia placówki doskonalenia nauczycieli jako instytucji systemu
wspomagania pracy szkół.
Diagnozy zawierają analizę sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy z uwzględnieniem badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowego Urzędu Pracy w xxxxx.

B.1.8 Jeś li projekt przewiduje realizację podniesienia,
nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności to
ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie
kompetencji (w rozumieniu Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020),
potwierdzonych formalnym dokumentem (np.
certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji
jest każdorazowo weryfikowane poprzez
przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np.
w formie egzaminu).

Projekt przewiduje uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji każdorazowo w przypadku podnoszenia i nabywania wiedzy i umiejętności. Nabycie kompetencji lub
kwalifikacji będzie każdorazowo weryfikowane przez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia, a następnie będzie potwierdzane formalnym dokumentem (np.
certyfikatem).
Nabycie kompetencji będzie weryfikowane w ramach 4 etapów:
1) Zakres - grupę docelową w projekcie stanowią nauczyciele kształcenia ogólnego i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów (grupa docelowa została szczegółowo
opisana
we wniosku o dofinansowanie), która zostanie poddana ocenie w zakresie osiągnięcia efektów uczenia się specyficznych dla danych zajęć/kursu/szkolenia;
2) Wzorzec - standard wymagań, który osiągną uczestnicy (efekty uczenia się) w wyniku działań projektowych, zostanie opisany w programie zajęć/kursu/szkolenia, a
następnie zostanie odzwierciedlony w dokumencie potwierdzającym nabycie kompetencji;
3) Ocena - weryfikacji nabycia kompetencji nastąpi na podstawie kryteriów oceny przygotowanych przez osobę prowadzącą zajęcia po zakończeniu wsparcia
udzielanego w ramach danej formy (np. sprawdzian wiedzy, test umiejętności);
4) Porównanie - na tym etapie nastąpi porównanie osiągniętych efektów uczenia się (wyniki oceny - etap III) z przyjętymi wymaganiami (standard - etap IV) zakończone
wydaniem formalnego dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji (o ile dana osoba osiągnie wymagany próg zaliczeniowy).

Oprócz złożonej deklaracji w opisie poszczególnych zadań Wnioskodawca powinien opisać w przypadku form wsparcia, które przyczynią się do uzyskania kwalifikacji
lub nabycia kompetencji w jaki sposób nastąpi sprawdzenia np. w formie sprawdzianu, testu, egzaminu oraz w jaki sposób nastąpi potwierdzenie formalnym
dokumentem np. w formie certyfikatu, zaświadczenia.
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D.3. Uzasadnien ie dla  speD.3. Uzasadnien ie dla  spełnien ia  wybranych kryteriów premiu jn ien ia  wybranych kryteriów premiu jącychcych
Treść kryterium Uzasadnienie

B.2.2 Projekt zakłada, iż wsparcie w ramach projektu
jest skierowane do szkół lub placówek systemu
oświaty, które wykorzystują e-podręczniki bądź e-
zasoby/ e-materiały dydaktyczne stworzone dzięki
ś rodkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, które
zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.

nie dotyczy

B.2.3 Projekt zakłada udzielanie wsparcia
skierowanego do uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych

nie dotyczy
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SEKCJA E. BudSEKCJA E. Budżetet

E.1. BudE.1. Budżet szczegóet szczegó łowyowy
Opcje budOpcje budżetu szczegóetu szczegółowegoowego

Usługi merytoryczne zlecone Nie
Wkład niepieniężny Tak
Wydatki poza WK-P, ale na terytorium UE Nie
Wydatki poza UE Nie

Kwota ryczaKwota ryczałtowatowa

Kwota ryczaKwota ryczałtowatowa

Kwota ryczaKwota ryczałtowatowa

E.1.A. BudE.1.A. Budżet szczegóet szczegó łowy w podzia le na  zadania  merytoryczneowy w podzia le na  zadania  merytoryczne

Lp.Lp. KategoriaKategoria Nazwa pozycji budNazwa pozycji budżetowejetowej WkWkładad
niepieniniepieniężnyny

JednostkaJednostka
miarymiary

20172017
RAZEMRAZEM DofinansowanieDofinansowanie WkWkładad

wwłasnyasnyLiczbaLiczba CenaCena
jednostkowajednostkowa Łączniecznie

1. Szkolenia dla nauczycieli kszta1. Szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnegocenia ogólnego 2 425,002 425,00 2 425,002 425,00 0,000,00
PersonelPersonel

1. Szkolenia dotyczące wykorzystania metody eksperymentu naukowego w edukacji -
wynagrodzenie (umowa zlecenie) godzina 20,00 100,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00

2. Szkolenie - karty oceny logopedycznej dziecka szkolenie 1,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00
InneInne

3. Materiały szkoleniowe sztuka 5,00 15,00 75,00 75,00 75,00 0,00
2. Dodatkowe zaj2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne dla uczniów (np. zajcia pozalekcyjne/pozaszkolne dla uczniów (np. zajęcia TIK, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, jcia TIK, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych itd.) TYP 1 i TYP 5zyków obcych itd.) TYP 1 i TYP 5 57 938,0057 938,00 57 938,0057 938,00 0,000,00

PersonelPersonel

4. Wynagrodzenie
nauczycieli matematyki - metoda eksperymentu na podst. art 35a KN lub 7e ustawy godzina 223,00 53,11 11 843,53 26 555,00 26 555,00 0,00

5. Wynagrodzenie nauczyciela przyrody na podst. art 35a KN lub 7e ustawy godzina 100,00 53,11 5 311,00 10 622,00 10 622,00 0,00

6. Wynagrodzenie nauczyciela przyrody metoda eksperymentu na podst. art 35a KN lub 7e
ustawy godzina 50,00 53,11 2 655,50 5 311,00 5 311,00 0,00

InneInne
7. Udostępnienie sal do prowadzenia zajęć godzina 323,00 10,00 3 230,00 7 000,00 7 000,00 0,00
8. Podręczniki do zajęć z matematyki sztuka 169,00 50,00 8 450,00 8 450,00 8 450,00 0,00

3. Doposa3. Doposażenie pracowni przyrodniczych oraz matematycznych - metoda eksperymentu (TYP 5) oraz TIK (1a)enie pracowni przyrodniczych oraz matematycznych - metoda eksperymentu (TYP 5) oraz TIK (1a) 40 797,0040 797,00 40 797,0040 797,00 0,000,00
InneInne

9. Telerium - model zaćmienia słońca sztuka 1,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
10. Teleskop sztuka 3,00 899,00 2 697,00 2 697,00 2 697,00 0,00
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Kwota ryczaKwota ryczałtowatowa

Kwota ryczaKwota ryczałtowatowa

Kwota ryczaKwota ryczałtowatowa

Kwota ryczaKwota ryczałtowatowa

Kwota ryczaKwota ryczałtowatowa

Zakup Zakup środków trwarodków trwałych o wartoych o wartości coci co
najmniej 3500 znajmniej 3500 zł netto netto

11. Laptopy sztuka 10,00 3 510,00 35 100,00 35 100,00 35 100,00 0,00
4. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (TYP Projektu 2)4. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (TYP Projektu 2) 3 761,603 761,60 3 761,603 761,60 0,000,00

PersonelPersonel
12. Wynagrodzenie nauczyciela logopedy na podst. art 35a KN lub 7e ustawy godzina 30,00 53,11 1 593,30 3 186,60 3 186,60 0,00

InneInne
13. Lustro logopedyczne (Tryptyk) sztuka 1,00 575,00 575,00 575,00 575,00 0,00

5. Wsparcie uczniów zagro5. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty (Typ Projektu 3)wiaty (Typ Projektu 3) 5 655,505 655,50 5 655,505 655,50 0,000,00
PersonelPersonel

14. Wynagrodzenie nauczyciela języka polskiego (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze) na
podst. art 35a KN lub 7e ustawy godzina 50,00 53,11 2 655,50 2 655,50 2 655,50 0,00

15. Wynagrodzenie psychologa - umowa zlecenie godzina 30,00 100,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
Koszty poKoszty pośrednierednie 27 644,2827 644,28 0,000,00 0,000,00

RazemRazem 138 221,38138 221,38 110 577,10110 577,10 0,000,00

Lp.Lp. KategoriaKategoria Nazwa pozycji budNazwa pozycji budżetowejetowej WkWkładad
niepieniniepieniężnyny

JednostkaJednostka
miarymiary

20182018
RAZEMRAZEM DofinansowanieDofinansowanie WkWkładad

wwłasnyasnyLiczbaLiczba CenaCena
jednostkowajednostkowa Łączniecznie

1. Szkolenia dla nauczycieli kszta1. Szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnegocenia ogólnego 2 425,002 425,00 2 425,002 425,00 0,000,00
PersonelPersonel

1. Szkolenia dotyczące wykorzystania metody eksperymentu naukowego w edukacji -
wynagrodzenie (umowa zlecenie) godzina 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00

2. Szkolenie - karty oceny logopedycznej dziecka szkolenie 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00
InneInne

3. Materiały szkoleniowe sztuka 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00
2. Dodatkowe zaj2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne dla uczniów (np. zajcia pozalekcyjne/pozaszkolne dla uczniów (np. zajęcia TIK, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, jcia TIK, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych itd.) TYP 1 i TYP 5zyków obcych itd.) TYP 1 i TYP 5 57 938,0057 938,00 57 938,0057 938,00 0,000,00

PersonelPersonel

4. Wynagrodzenie
nauczycieli matematyki - metoda eksperymentu na podst. art 35a KN lub 7e ustawy godzina 277,00 53,11 14 711,47 26 555,00 26 555,00 0,00

5. Wynagrodzenie nauczyciela przyrody na podst. art 35a KN lub 7e ustawy godzina 100,00 53,11 5 311,00 10 622,00 10 622,00 0,00

6. Wynagrodzenie nauczyciela przyrody metoda eksperymentu na podst. art 35a KN lub 7e
ustawy godzina 50,00 53,11 2 655,50 5 311,00 5 311,00 0,00

InneInne
7. Udostępnienie sal do prowadzenia zajęć godzina 377,00 10,00 3 770,00 7 000,00 7 000,00 0,00
8. Podręczniki do zajęć z matematyki sztuka 0,00 0,00 0,00 8 450,00 8 450,00 0,00

3. Doposa3. Doposażenie pracowni przyrodniczych oraz matematycznych - metoda eksperymentu (TYP 5) oraz TIK (1a)enie pracowni przyrodniczych oraz matematycznych - metoda eksperymentu (TYP 5) oraz TIK (1a) 40 797,0040 797,00 40 797,0040 797,00 0,000,00
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Kwota ryczaKwota ryczałtowatowa

Kwota ryczaKwota ryczałtowatowa

InneInne
9. Telerium - model zaćmienia słońca sztuka 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00

10. Teleskop sztuka 0,00 0,00 0,00 2 697,00 2 697,00 0,00
Zakup Zakup środków trwarodków trwałych o wartoych o wartości coci co
najmniej 3500 znajmniej 3500 zł netto netto

11. Laptopy sztuka 0,00 0,00 0,00 35 100,00 35 100,00 0,00
4. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (TYP Projektu 2)4. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (TYP Projektu 2) 3 761,603 761,60 3 761,603 761,60 0,000,00

PersonelPersonel
12. Wynagrodzenie nauczyciela logopedy na podst. art 35a KN lub 7e ustawy godzina 30,00 53,11 1 593,30 3 186,60 3 186,60 0,00

InneInne
13. Lustro logopedyczne (Tryptyk) sztuka 0,00 0,00 0,00 575,00 575,00 0,00

5. Wsparcie uczniów zagro5. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty (Typ Projektu 3)wiaty (Typ Projektu 3) 5 655,505 655,50 5 655,505 655,50 0,000,00
PersonelPersonel

14. Wynagrodzenie nauczyciela języka polskiego (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze) na
podst. art 35a KN lub 7e ustawy godzina 0,00 0,00 0,00 2 655,50 2 655,50 0,00

15. Wynagrodzenie psychologa - umowa zlecenie godzina 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00
Koszty poKoszty pośrednierednie 27 644,2827 644,28 0,000,00 0,000,00

RazemRazem 138 221,38138 221,38 110 577,10110 577,10 0,000,00

E.1.B. Uzasadnien iaE.1.B. Uzasadnien ia
Lp.Lp. Zadanie 1. Szkolenia dla nauczycieli ksztaZadanie 1. Szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnegocenia ogólnego
1.1. Uzasadnienie dla cross-financinguUzasadnienie dla cross-financingu
2.2. Uzasadnienie dla Uzasadnienie dla środków trwarodków trwałych, w tym przyjych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskaniatych sposobów ich pozyskania
3.3. Uzasadnienie dla wartoUzasadnienie dla wartości niematerialnych i prawnych, w tym przyjci niematerialnych i prawnych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskaniatych sposobów ich pozyskania
4.4. Uzasadnienie kosztów specyficznychUzasadnienie kosztów specyficznych

Numer pozycji budżetowej 1,2
Uzasadnienie Tutaj należy uszczegółowić wydatki dotyczące personelu o ile ich zasadność nie wynika z opisu zadania. Wyjaśnić ile godzin np. w tygodniu zajęć, liczbę grup, dla jakich uczniów

itp.
Numer pozycji budżetowej 4
Uzasadnienie Opisać co wchodzi w skład zestawu np. notes 5 zł, teczka 10 zł, długopis 2 zł. Można także uzasadnić podane stawki.

Lp.Lp. Zadanie 2. Dodatkowe zajZadanie 2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne dla uczniów (np. zajcia pozalekcyjne/pozaszkolne dla uczniów (np. zajęcia TIK, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, jcia TIK, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych itd.) TYP 1 i TYP 5zyków obcych itd.) TYP 1 i TYP 5
1.1. Uzasadnienie dla cross-financinguUzasadnienie dla cross-financingu
2.2. Uzasadnienie dla Uzasadnienie dla środków trwarodków trwałych, w tym przyjych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskaniatych sposobów ich pozyskania
3.3. Uzasadnienie dla wartoUzasadnienie dla wartości niematerialnych i prawnych, w tym przyjci niematerialnych i prawnych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskaniatych sposobów ich pozyskania
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4.4. Uzasadnienie kosztów specyficznychUzasadnienie kosztów specyficznych
Numer pozycji budżetowej 5,6,7
Uzasadnienie Personel j.w.
Numer pozycji budżetowej 8
Uzasadnienie wyjaśnić jakich konkretnie zajęć dotyczy

Lp.Lp. Zadanie 3. DoposaZadanie 3. Doposażenie pracowni przyrodniczych oraz matematycznych - metoda eksperymentu (TYP 5) oraz TIK (1a)enie pracowni przyrodniczych oraz matematycznych - metoda eksperymentu (TYP 5) oraz TIK (1a)
1.1. Uzasadnienie dla cross-financinguUzasadnienie dla cross-financingu
2.2. Uzasadnienie dla Uzasadnienie dla środków trwarodków trwałych, w tym przyjych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskaniatych sposobów ich pozyskania

Numer pozycji budżetowej 12
Uzasadnienie Uzasadniamy liczbę oraz wskazujemy do jakich konkretnie zajęć, jaki katalog (w tym wypadku IZ - matematyka) + uzasadnienie

3.3. Uzasadnienie dla wartoUzasadnienie dla wartości niematerialnych i prawnych, w tym przyjci niematerialnych i prawnych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskaniatych sposobów ich pozyskania
4.4. Uzasadnienie kosztów specyficznychUzasadnienie kosztów specyficznych

Numer pozycji budżetowej 10,11
Uzasadnienie Uzasadniamy liczbę, wskazujemy do jakich konkretnie zajęć, jaki TYP wsparcia, ewentualnie katalog (w tym wypadku MEN) + uzasadnienie potrzeby

Lp.Lp. Zadanie 4. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (TYP Projektu 2)Zadanie 4. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (TYP Projektu 2)
1.1. Uzasadnienie dla cross-financinguUzasadnienie dla cross-financingu
2.2. Uzasadnienie dla Uzasadnienie dla środków trwarodków trwałych, w tym przyjych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskaniatych sposobów ich pozyskania
3.3. Uzasadnienie dla wartoUzasadnienie dla wartości niematerialnych i prawnych, w tym przyjci niematerialnych i prawnych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskaniatych sposobów ich pozyskania
4.4. Uzasadnienie kosztów specyficznychUzasadnienie kosztów specyficznych

Lp.Lp. Zadanie 5. Wsparcie uczniów zagroZadanie 5. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty (Typ Projektu 3)wiaty (Typ Projektu 3)
1.1. Uzasadnienie dla cross-financinguUzasadnienie dla cross-financingu
2.2. Uzasadnienie dla Uzasadnienie dla środków trwarodków trwałych, w tym przyjych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskaniatych sposobów ich pozyskania
3.3. Uzasadnienie dla wartoUzasadnienie dla wartości niematerialnych i prawnych, w tym przyjci niematerialnych i prawnych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskaniatych sposobów ich pozyskania
4.4. Uzasadnienie kosztów specyficznychUzasadnienie kosztów specyficznych

E.2. BudE.2. Budżet ogólnyet ogólny
E.2.A. KwalifikowalnoE.2.A. Kwalifikowalność VAT VAT

Wnioskodawca posiada prawną możliwość odzyskiwania VAT Tak
Wnioskodawca posiada prawną możliwość częściowego odzyskiwania VAT w związku z realizowanym projektem Nie
Wnioskodawca posiada prawną możliwość odzyskiwania VAT w związku z realizowanym projektem Nie
Oświadczam, że wydatki ponoszone w projekcie są wydatkami: zawierającymi VAT
Uzasadnienie wraz z podstawą prawną podstawa prawna z ustawy o VAT lub rozporządzeń wykonawczych do ustawy
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E.2.B. Podsumowanie budE.2.B. Podsumowanie budżetuetu
Kategoria wydatkuKategoria wydatku 20172017 20182018 OgóOgółemem

1. Wydatki kwalifikowalne1. Wydatki kwalifikowalne 103 169,79 35 051,59 138 221,38
1.1 Koszty bezpo1.1 Koszty bezpośrednierednie 82 535,83 28 041,27 110 577,10

Zadanie merytoryczne 1 2 425,00 0,00 2 425,00
jako % kosztów bezpoś rednich 2,19

Zadanie merytoryczne 2 31 490,03 26 447,97 57 938,00
jako % kosztów bezpoś rednich 52,40

Zadanie merytoryczne 3 40 797,00 0,00 40 797,00
jako % kosztów bezpoś rednich 36,89

Zadanie merytoryczne 4 2 168,30 1 593,30 3 761,60
jako % kosztów bezpoś rednich 3,40

Zadanie merytoryczne 5 5 655,50 0,00 5 655,50
jako % kosztów bezpoś rednich 5,11
1.2 Koszty po1.2 Koszty pośrednierednie 20 633,96 7 010,32 27 644,28
jako % kosztów bezpoś rednich 25,00
2. Wnioskowane dofinansowanie2. Wnioskowane dofinansowanie 99 939,79 31 281,59 131 221,38
jako % wydatków kwalifikowalnych 94,94
3. Kwoty rycza3. Kwoty ryczałtowetowe 82 535,83 28 041,27 110 577,10
jako % wydatków kwalifikowalnych 80,00
4. Stawki jednostkowe4. Stawki jednostkowe 0,00 0,00 0,00
jako % wydatków kwalifikowalnych 0,00
5. Personel projektu5. Personel projektu 29 408,83 24 271,27 53 680,10
jako % wydatków kwalifikowalnych 38,84
6. Us6. Usługi merytoryczne zleconeugi merytoryczne zlecone 0,00 0,00 0,00
jako % wydatków kwalifikowalnych 0,00
7. Zakup 7. Zakup środków trwarodków trwałych o wartoych o wartości co najmniejci co najmniej
3500 z3500 zł netto netto 35 100,00 0,00 35 100,00

jako % wydatków kwalifikowalnych 25,39
8. Cross-financing8. Cross-financing 0,00 0,00 0,00
jako % wydatków kwalifikowalnych 0,00
9. Wydatki poniesione poza terytorium UE9. Wydatki poniesione poza terytorium UE 0,00 0,00 0,00
jako % wydatków kwalifikowalnych 0,00
10. Wydatki poza WK-P, ale na terytorium UE10. Wydatki poza WK-P, ale na terytorium UE 0,00 0,00 0,00
jako % wydatków kwalifikowalnych 0,00
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E.2.C. E.2.C. Ź ródród ła  finansowania  wka  finansowania  wk ładu wadu w łasnegoasnego
Kategoria wydatkuKategoria wydatku 20172017 20182018 OgóOgółemem

1. Wydatki kwalifikowalne 103 169,79 35 051,59 138 221,38
2. Wk2. Wkład wad własnyasny 3 230,00 3 770,00 7 000,00
jako % wydatków kwalifikowalnych 5,06

  
2.1 w tym wkład prywatny 3 230,00 3 770,00 7 000,00
w tym % wkładu własnego 100,00
2.1.1 w tym wkład prywatny pieniężny 0,00 0,00 0,00
2.1.2 w tym wkład prywatny niepieniężny 3 230,00 3 770,00 7 000,00

  
2.2 w tym wkład publiczny 0,00 0,00 0,00
w tym % wkładu własnego 0,00
2.2.1 w tym wkład publiczny pieniężny 0,00 0,00 0,00
2.2.2 w tym wkład publiczny niepieniężny 0,00 0,00 0,00

  
2.3 w tym wkład prywatny wymagany przepisami
pomocy publicznej 0,00 0,00 0,00

w tym % wkładu własnego 0,00
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E.3. E.3. Ź ródród ła  finansowania  wydatkówa finansowania  wydatków
Nazwa Nazwa źródródła finansowania wydatkówa finansowania wydatków Wydatki kwalifikowaneWydatki kwalifikowane

1. 1. Środki unijnerodki unijne 111 538,00
2. Krajowe 2. Krajowe środki publiczne, w tymrodki publiczne, w tym 26 683,38
          2a. budżet państwa 19 683,38
          2b. budżet jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00
          2c. inne krajowe ś rodki publiczne 0,00
                    i. Fundusz Pracy 0,00
                    ii. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00
                    iii. inne 0,00
3. Prywatne3. Prywatne 0,00
4. Suma4. Suma 138 221,38

Schemat pomocowySchemat pomocowy Wydatki kwalifikowalneWydatki kwalifikowalne DofinansowanieDofinansowanie WkWkład UEad UE WkWkład wad własnyasny
Podsumowanie 138 221,38 131 221,38 111 538,00 7 000,00
Bez pomocy publicznej 138 221,38 0,00 0,00 0,00
Pomoc publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00
Pomoc de minimis 0,00 0,00 0,00 0,00

E.4. Uzasadnien ia  i  metodologiaE.4. Uzasadnien ia  i  metodologia
1. Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników
Wkład własny zostanie wniesiony w formie niepieniężnej w postaci udostępnienia sal na potrzeby realizacji poszczególnych zajęć w projekcie. Stawka godzinowa wynika z przyjętego przez Wójta/ Radę Gminy Zarządzenia nr
... z dnia ....
2. Uzasadnienie dla stawek jednostkowych

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis
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SEKCJA F. OSEKCJA F . Oświadczeniawiadczenia

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku i jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję, a także, że partner/rzy projektu (o ile dotyczy) nie zalega/ją 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.

3. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

4. Oświadczam, że nie podlegam, a także, że partner/rzy projektu nie podlega/ją (o ile dotyczy), wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie przepisów: 
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); 
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).

5. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

6. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych unijnych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, oraz że żaden wydatek ponoszony w ramach projektu nie podlega podwójnemu finansowaniu oznaczającemu niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku
dwa razy ze ś rodków publicznych (unijnych lub krajowych).

7. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się wnioskodawca, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z poźn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego .

8. Oświadczam, że dokonano wyboru partnera/ów (o ile dotyczy) zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Zostałem/am poinformowany/a, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (GWD) jest
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu (Pl. Teatralny 2), a dane w GWD są gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020.
Zostałem/am poinformowany/a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020. Oświadczam, iż
zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych.

10. Oświadczam, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w tym osób do kontaktu, w zakresie wskazanym we wniosku o
dofinansowanie. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w GWD jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu (Pl.
Teatralny 2), a dane w GWD są gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o dobrowolności podania
danych osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o prawie
wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji
o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie przez te osoby oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych Osobowych.

11. Oświadczam, że projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 r. z poźn.
zm.; dalej: rozporządzenie 1303/2013).

[1]
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Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony danych i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku: (należy wskazać podstawę prawną ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status
wnioskodawcy)

TAK

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy

zm.; dalej: rozporządzenie 1303/2013).

12. Oświadczam, że nie rozpocząłem realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa
dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013.

13. Oświadczam, że projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013.

14. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

15. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim
zawartych, oraz wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę programu.

Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.[1]
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SEKCJA G. ZaSEKCJA G. Za łącznikiczn iki

O naborze dowiedziałem/am się z/w:
- strony internetowej: 
- Punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich: 

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:
- szkolenia, doradztwa Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w : 

Lp.Lp. Nazwa zaNazwa załącznikacznika ZaZałącznikcznik Tak/Nie/Nd.Tak/Nie/Nd.
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