
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: Superprzedszkolak - innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w
gminie Kosakowo

1.8 Okres realizacji projektu: Od 01.07.2009 Do 30.06.2011

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

Województwo: Pomorskie
Powiat: Powiat pucki
Gmina: Kosakowo

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 Kosakowo

2.2 Status prawny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL) 5861023761
2.4 REGON: 000531708
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2.5 Adres siedziby:

Ulica: ul. Żeromskiego
Nr domu: 69
Nr lokalu: -
Miejscowość: Kosakowo
Kod pocztowy: 81-198
Telefon: 058 660 43 00
Fax: 058 660 43 01

2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Zdzisław Miszewski - Z-ca Wójta

2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Irena Pomieczyńska
2.7.1 Numer telefonu: 58 660 43 03
2.7.2 Adres poczty elektronicznej: fundusze@kosakowo.pl
2.7.3 Numer faksu: 58 660 43 01
2.7.4 Adres: ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
2.8 Partnerzy: NIE

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
(maksymalnie 20 000 znaków)

3.1 Cel projektu

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

Warunkiem niezbędnym do podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia społeczeństwa jest stworzenie warunków
powszechnego dostępu do edukacji już od najwcześniejszych etapów wychowania i kształcenia tj. etapu edukacji
przedszkolnej. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci,
szczególnie z obszarów wiejskich, wymaga systemowego wdrożenia elastycznych form edukacji przedszkolnej (SZOP PO
KL).

Rok szkolny 2008-09 jest wg MEN-u "rokiem przedszkolaka". Poświecony jest na upowszechnienie wychowania
przedszkolnego. Wiceminister Zbigniew Włodkowski przypomina, że w Europie z edukacji przedszkolnej korzysta od 70 do
100 % dzieci (średnio 85%), podczas gdy w Polsce tylko 47%.

Projekt zakłada wyrównanie szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym (tj. 3 do 5 lat) na obszarze gminy
Kosakowo (tereny wiejskie) i rozwój już od najmłodszych lat umiejętności JĘZYKOWYCH, MATEMATYCZNYCH, poprzez
utworzenie alternatywnego ośrodka edukacji przedszkolnej o INNOWACYJNYM CHARAKTERZE, który przyczyni się do
podwyższenia efektywności nauczania i spowoduje szybkie wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich.

Potrzebę realizacji projektu potwierdzają następujące przesłanki:
1) Niski odsetek korzystania przez dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z
zajęć edukacji przedszkolnej (tylko 21 % dzieci w Polsce uczęszcza do przedszkoli). Uczestnictwo w wychowaniu
przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 5 lat w latach 2004-2006 w powiecie puckim kształtowało się na poziomie 23,8 % z
czego na obszarach wiejskich tylko 10 % (PPnRZiSS w powiecie puckim). Poza tym wg Planu działania liczba przedszkoli w
miastach jest zdecydowanie wyższa od liczby przedszkoli wiejskich. Na 403 przedszkola w woj. pomorskim w roku
2005/2006 tylko 121 to przedszkola z terenów wiejskich. W gminie Kosakowo znajdują się dwa przedszkola alternatywne
(GUS 2007), co jest zdecydowanie niewystarczające.

2) Mała innowacyjność programowa przedszkoli i ośrodków edukacji alternatywnej, brak wykorzystywania nowoczesnych
programów nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych (Plan Działania lata 2007-2008 dla woj. Pomorskiego).
Projekt przewiduje naukę jęz. ang. przy wykorzystaniu TABLIC INTERAKTYWNYCH (zalecenie MEN) i specjalistycznego
oprogramowania, a do realizacji podstawy programowej zostanie wykorzystany Program „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ” (KdUs).
Z programu KdUs został wyodrębniony BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY rozwijający umiejętności rozumienia
relacji matematycznych, logicznego myślenia, myślenia sekwencyjnego, symbolicznego, widzenia i planowania
przestrzennego, rozumienia relacji ilościowych. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych programów na świecie, uznany
przez angielski TIMES za przewodnik edukacyjny na XXI wiek.

3) Gorsza sytuacja dzieci z obszarów wiejskich w późniejszej edukacji
W związku z tym Projekt zakłada wzbogacenie zajęć o jęz. ang., innowacyjny program – Klucz do Uczenia się i nowoczesny
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sprzęt, co dzięki wyższej efektywności nauczania przedszkolnego spowoduje szybsze wyrównywanie poziomów pomiędzy
dziećmi z obszarów wiejskich i miejskich. Rozwój dziecka w naszej placówce, mimo mniejszej ilości godzin zajęć, nie będzie
odbiegał od tempa rozwoju w przeciętnym przedszkolu, gdzie przebywa 8 godz. dziennie.

4) Słabe wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, egzaminów gimnazjalnych z nauk ścisłych. Wyniki uczniów z małych miast i
terenów wiejskich są znacznie niższe niż te osiągane przez uczniów z miast powyżej 100-tys.(źródło: Sprawozdania
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za lata 2006-2008).Skutkuje to również małą liczbą absolwentów kierunków ścisłych
(OBOP) Projekt zakłada zainteresowanie dzieci już w wieku przedszkolnym naukami ścisłymi.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez
uruchomianie alternatywnych form wychowania przedszkolnego w gminie Kosakowo (gmina wiejska) w środowiskach o
niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Zwiększenie efektywności i innowacyjności edukacji przedszkolnej w zakresie KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
(matematyka i język obcy) wśród 120 dzieci poprzez wykorzystanie innowacyjnej metody nauczania „Klucz do uczenia się”
Lwa Wygotskiego oraz zaawansowanego sprzętu audio-wizualnego.
- Zwiększenie świadomości wagi edukacji przedszkolnej poprzez zaangażowanie 120 rodziców i objęcie ich wsparciem w
ramach Projektu

Cel projektu jest zgodny z:
- SzOP PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
- Planem Działania na rok 2009 dla priorytetu IX w województwie pomorskim Podziałanie 9.1.1.
- Strategią Rozwoju Woj. Pomorskiego – cel 2 Wysoki poziom edukacji i nauki
- PPnRZiSS w powiecie puckim – Rozdz. 7, cel 3. Silna Edukacja i Wysoka Jakość Kształcenia, Priorytet 4.
Upowszechnienie wychowania przedszkolnego, Działanie: Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym form
alternatywnych) str. 50
- Strategią Rozwoju Edukacji 2007-2013

Projekt realizuje politykę RÓWNYCH SZANS poprzez skierowanie wsparcia do grup w gorszym położeniu oraz
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych.

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem1. 
Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem2. 
Opisz sposób rekrutacji uczestników3. 

Wsparciem zostanie objętych 120 dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 5 lat z terenu gminy Kosakowo (60 dzieci w
pierwszym roku oraz 60 dzieci w drugim roku). Będą to dzieci znajdujące się w GORSZYM POŁOŻENIU środowiskowym,
ekonomicznym i geograficznym, mające utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej. Projekt obejmie wsparciem również
rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – 120 osób (w tabeli 3.2.1 w wierszu „zatrudnieni” z uwagi na niemożność określenia
ich dokładniejszego statusu).

Grupy docelowe mają utrudniony dostęp do edukacji na poziomie przedszkolnym nie tylko ze względów geograficznych, ale
również ze względu na poziom wykształcenia rodziców (niska świadomość konieczności edukacji na poziomie
przedszkolnym) oraz dostępność oferty dodatkowych rozwiązań i zajęć edukacyjnych (m.in. alternatywne formy edukacji
przedszkolnej). Niniejszy Projekt zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów
wiejskich znajdujących się w gorszym położeniu i wzmacnianie zaangażowania rodziców w rozwój dziecka na etapie
edukacji przedszkolnej.

Dzieci zostaną wybrane zgodnie z zasadą RÓWNOŚCI SZANS w tym równości płci.

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez e-mail, tel., kontakty osobiste, w formie ankiety rekrutacyjnej uwzględniającej:
miejsce zamieszkania, status rodziny, ilość dzieci w rodzinie itp. Beneficjent umożliwi przyjmowanie zgłoszeń w istniejących
przedszkolach, które skierują "nadwyżkę" dzieci do tworzonych placówek. Beneficjent dysponuje listą dzieci, dla których
zabrakło miejsc w przedszkolach. W procesie rekrutacji zostaną wykorzystane informacje Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, który zadeklarował już wstępnie chęć pomocy. Ponadto zostaną wykorzystane plakaty, ulotki, ogłoszenia w
prasie, strona www. W przypadku rezygnacji poszczególnych osób, w trakcie projektu przewidziano cykliczne ogłoszenia w
prasie w celu ewentualnego pozyskania nowych osób. W taki sam sposób zostanie przeprowadzona rekrutacja w drugim
roku trwania Projektu.
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W związku z brakiem wystarczającej ilości miejsc w przedszkolach nie przewiduje się problemów w pozyskaniu uczestników
z uwagi na brak miejsc w połączeniu z dużym zainteresowaniem. Osoby zamożniejsze i o wyższej świadomości decydują się
na przewożenie dzieci do przedszkola w Gdyni, ale osób w gorszej sytuacji materialnej już na to nie stać. Dlatego wsparcie
kierowane będzie przede wszystkim do takich rodzin. Beneficjent gwarantuje zgromadzenie odpowiedniej ilości dzieci.
Problem małej ilości miejsc przedszkolnych jest znany Beneficjentowi od lat.

O uczestnictwie w projekcie w przypadku większej ilości zgłoszeń będzie decydowała gorsza sytuacja geograficzna,
materialna, społeczna dziecka (oceniana na podstawie ankiety zgłoszeniowej oraz informacji z GOPS).

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 120
w tym osoby uczące lub kształcące się 120
Zatrudnieni 120
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
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0
w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji 0
Ogółem 240
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

Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie1. 

Projekt realizowany będzie w następujących etapach/zadaniach:

1. Zarządzanie i obsługa projektu – wszystkie działania związane z koordynacją merytoryczną, finansową oraz techniczną
projektu (m.in. zatrudnienie personelu projektu, zakup sprzętu, organizacja zajęć itp.)

2. Promocja i rekrutacja dzieci
- przygotowanie graficzne oraz wydruk plakatów, mat. promocyjnych projektu (w tym folderu oraz płyt CD promujących
edukację alternatywną dla dzieci w wieku przedszkolnym –100szt) oraz naklejek.
- przygotowanie strony internetowej projektu oraz jej aktualizacja i serwis
- zgłoszenia droga e-mail, tel. i osobiste - wypełnienie ankiety rekrutacyjnej uwzględniającej miejsce zamieszkania w
kontekście odległości od ośrodków edukacji przedszkolnej, status rodziny, ilość dzieci w rodzinie.
- uzyskanie informacji z GOPS na temat dzieci w gorszym położeniu.
- utworzenie w sumie 8 gr. (4 w pierwszym roku i 4 w drugim) po 15 osób - łącznie wsparciem zostanie objętych 120 dzieci w
wieku od 3 do 5 lat.
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- rekrutacja 120 rodziców (60 w pierwszym i 60 w drugim roku) - karta zgłoszeniowa

3. Realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego
- Wyposażenie sal ( Beneficjent posiada przystosowane pomieszczenia na potrzeby Projektu przy szkołach w Dębogórzu i
Mostach)
- Zakup zabawek
- Zakup programu Klucz do Uczenia się
- Zakup niezbędnego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych (tablice interaktywne z oprogramowaniem)
- Przygotowanie planu zajęć
- Utworzenie łącznie 8 gr. (4 w pierwszym roku i 4 w drugim) po 15 dzieci – każda grupa przebywać będzie w placówce 5
godz. dziennie w godz. 7.00-12.00 lub 12.00-17.00 czyli 2 grupy przed południem i 2 po południu
- Zajęcia będą odbywały się codziennie od pn. do pt. od godz. 7:00 do 17:00
- Zajęcia z jęz. ang. stanowić będą 50% zajęć czyli 2,5 godz. dziennie na grupę
- Zajęcia będą odbywały się w 2 salach jednocześnie.
- Opiekę nad dziećmi będzie sprawowały 2 osoby z uprawnieniami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej oraz 1
os. personelu pomocniczego.
- Dzieciom zapewniony zostanie drobny poczęstunek

I) Zajęcia w przedszkolu prowadzone będą z wykorzystaniem programu edukacyjnego
"KLUCZ DO UCZENIA SIĘ". Jest to unikalny program edukacyjny opracowany w oparciu o pomysły, których autorem jest
Lew Wygotsky. Do programu dodano także pomysły, które powstały w oparciu o najnowsze wyniki prowadzonych na całym
świecie badań nad procesem uczenia się dzieci. Istotą programu jest myślenie symboliczne, czyli zdolność dziecka do
interpretowania symboli. Dzięki wczesnej umiejętności interpretowania symboli dzieci uczą się płynnie czytać, są dobre w
matematyce, odczytują zapis nutowy i uzyskują ponadprzeciętne wyniki, jeśli chodzi o kreatywne podejście i umiejętności.
Program "KLUCZ DO UCZENIA SIĘ" jest jednym z najbardziej innowacyjnych programów na świecie, co potwierdza uznanie
go za PRZEWODNIK EDUKACYJNY na XXI wiek przez angielski TIMES.

Wykorzystana do zajęć zostanie TABLICA INTERAKTYWNA (Certyfikat Europejski i zalecenia MEN nr 2158/2007). Pomaga
ona budować motywację uczniów oraz ich osiągnięcie poprzez uczynienie z nauki opartej na poszukiwaniu odpowiedzi,
niezwykłego dynamicznego doświadczenia.

II) JĘZYK ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKA
- Zajęcia jęz. ang. będą prowadzone w oparciu o EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (CEFR),
który został sformułowany przez Komitet Ministrów Rady Europy w 2001 roku. Istotną jego częścią jest określenie poziomów
biegłości językowej, pozwalające oceniać postęp w opanowywaniu danego jęz.
- Zajęcia jęz. ang. zakończą się potwierdzeniem umiejętności językowych najmłodszych w postaci Paszportu EUROPASS
(Europejskie Portfolio Językowe).
- EUROPASS został przyjęty Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.12.2004 w Sprawie
jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji.

Wykorzystane zostaną 2 metody nauczania języka angielskiego:
- przy pomocy podręczników i płyt CD (program CEFR)
-oraz TABLICY INTERAKTYWNEJ:
Podczas zajęć wykorzystane zostaną programy do nauki jęz. ang. w skład, których wchodzą: podręczniki z ćw., płyty CD,
plakaty, flashcards, pacynki, - są to pomoce dydaktyczne, które pobudzają różne obszary u dzieci ułatwiające przyswajanie
wiedzy.

4. Zajęcia dla rodziców
W każdą sobotę organizowane będą spotkania z rodzicami prowadzone przez PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO. Spotkania
będą trwały 2 godz. dla grupy 15-osobowej. Spotkanie będą otwarte dla wszystkich chętnych rodziców, nie tylko rodziców
dzieci uczestniczących w Projekcie. Mają one służyć zwiększeniu świadomości rodziców w zakresie wagi wczesnego
rozwoju dziecka, pokazać im sposoby wsparcia rozwoju dziecka, promować edukację przedszkolną, pomóc w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych. Przewidziano drobny poczęstunek dla dzieci i rodziców.

Nie przewiduje się zastosowania Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Usługi zlecane podwykonawcom to:
- przygotowanie i wydruk mat. promocyjnych (ulotki, plakaty, strona www, naklejki) – niemożliwym jest realizacja tych działań
we własnym zakresie, a profesjonalne firmy gwarantują najlepszą jakość
- Nauczyciele Językowi – wybór sprawdzonych firm
- Spec. Ds. Projektów Europejskich – zaangażowany zostanie doświadczony konsultant, który dzięki posiadanej wiedzy i
doświadczeniu umożliwi prawidłowe i zgodne z przepisami rozliczenie Projektu

Wartością dodana projektu będzie:
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- wręczenie Paszportu EUROPASS rozpoczynające drogę do nauki jęz. ang. na europejskim poziomie
- Utrzymanie funkcjonowania placówki po zakończeniu realizacji Projektu
- Wzmocnienie efektywności edukacji przedszkolnej poprzez zastosowanie innowacyjnego programu edukacyjnego i
zaawansowanych narzędzi dydaktycznych

3.4 Rezultaty i Produkty

Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań1. 
Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane2. 
Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu3. 

Rezultatami twardymi projektu będą:
- stworzenie dwóch placówek realizujących alternatywne formy wychowania przedszkolnego
- uczestnictwo 120 dzieci w wieku od 3 do 5 lat w edukacji na poziomie przedszkolnym realizowanej przy pomocy
alternatywnych form wychowania przedszkolnego
- realizacja 4600 godzin nauki jęz. ang. na poziomie przedszkolnym
- odbędzie się 320 godz. zajęć rodzinnych
- uczestnictwo 120 rodziców w zajęciach

Rezultatami miękkimi projektu będą:
- Nabycie umiejętności społecznych – umiejętność zabawy i nauki w gr. przez 120 dzieci
- Nabycie i wzmocnienie umiejętności matematycznych i językowych przez 120 dzieci
- Nabycie umiejętności uczenia się różnymi metodami przez 120 dzieci
- Zwiększenie świadomości 120 rodziców w zakresie wagi edukacji przedszkolnej

Rezultaty mierzone będą przez Koordynatora na podstawie dzienników zajęć, list obecności oraz ankiet ewaluacyjnych.
Oprócz tego prowadzone będą KARTY ROZWOJU INDYWIDUALNEGO PRZEDSZKOLAKA. Rezultaty mierzone będą
przez Koordynatora systematycznie każdego miesiąca.

Rezultaty projektu przyczynią się do zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na
obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie innowacyjnego programu KdUs oraz zaawansowanych technik dydaktycznych
(tablice interaktywne), dzięki czemu znacznie zwiększy się efektywność edukacji. Zaangażowanie rodziców zwiększy
świadomość wagi edukacji przedszkolnej w środowiskach o niskim stopniu jej upowszechnienia.

Rezultaty mierzone będą systematycznie co miesiąc, dzięki czemu możliwa będzie szybka reakcja na różnego rodzaju
problemy (np. dodatkowa rekrutacja, dostosowanie programu itp.)

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów1. 
Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany2. 
Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)3. 
Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy4. 
Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt5. 

Beneficjent posiada duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez UE.

1) SAPARD Budowa kanalizacji sanitarnej w Mostach. Kwota dofinansowania 263388,83 PLN
2) ISPA - Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków. Kwota dofinansowania 5711000,00 PLN
3) PHARE – Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej. Kwota dofinansowania 160000,00 Euro
4) Przygotowanie do stworzenia Lokalnej Grupy Działania „Bursztynowu Pasaż”. Kwota dofinansowania 18000,00 PLN
5) Budowa wielofunkcyjnego boiska wiejskiego w miejscowości Pogórze (SPO-Rol Odnowa wsi) Kwota dofinansowania
196721,00 PLN
6) Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój gospodarki wodnej. Kwota dofinansowania 22700,00 PLN
7) Utworzenie rekreacyjno – integracyjnego centrum wsi – zagospodarowanie brzegu stawu w miejscowości Dębogórze
(SPO Rol Odnowa wsi) Kwota dofinansowania 147311,00 PLN
8) Sposób na rybkę (SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb) Kwota dofinansowania 70603,00 PLN

Powyższe Projekty zostały już zrealizowane i rozliczone prawidłowo, a rezultaty zostały osiągnięte na bardzo wysokim
poziomie.

W realizacje projektu będą zaangażowani:
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1) Koordynator Projektu (koordynacja pracy całej kadry projektu, prace związane z prowadzeniem placówek, prace
organizacyjne, prowadzenie badań ewaluacyjnych, itp.)
2) Spec. Ds. Organizacyjnych nadzór merytoryczny i pedagogiczny nad placówkami
3) Specjalista ds. Projektów Europejskich (czuwanie nad prawidłowością realizacji projektu zgodnie z wymaganiami UE i
wymaganiami krajowymi, wnioski o płatność, sprawozdawczość, rozliczanie Projektu itp.)
4) 2 nauczycieli nauczania przedszkolnego z uprawnieniami oraz 1 osoba jako pomoc nauczycieli oraz wykwalifikowani w
pracy z dziećmi lektorzy jęz. ang.

Kadra zarządzająca powinna posiadać wykształcenie min. wyższe (licencjackie) i doświadczenie przy realizacji podobnych
projektów. Beneficjent posiada odpowiednie zaplecze do realizacji projektu. Biuro Projektu będzie zlokalizowane w urzędzie
gminy. Zajęcia będą odbywać się blisko miejsca zamieszkania dzieci, na obszarach wiejskich, w odpowiednich
pomieszczeniach z zapewnionym zapleczem zgodnym z wymaganiami określonymi w przepisach MEN oraz MPiPS, tj.
posiadać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe.

Beneficjent jest JST. Nie przewiduje się udziału Partnera.
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IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria 2009 2010 2011 Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1
+ 4.1.2) 233 700,00 zł 400 270,00 zł 227 820,00 zł 861 790,00 zł

4.1.1 Koszty
bezpośrednie 233 700,00 zł 400 270,00 zł 227 820,00 zł 861 790,00 zł

Zadanie 1:
ZARZĄDZANIE I
OBSŁUGA PROJEKTU

57 560,00 zł 100 670,00 zł 51 460,00 zł 209 690,00 zł

Zadanie 2: PROMOCJA I
REKRUTACJA DZIECI 9 300,00 zł 6 500,00 zł 500,00 zł 16 300,00 zł

Zadanie 3: REALIZACJA
ALTERNATYWNYCH
FORM WYCHOWANIA
PRZEDZKOLNEGO

161 240,00 zł 279 100,00 zł 167 460,00 zł 607 800,00 zł

Zadanie 4: ZAJĘCIA DLA
RODZICÓW 5 600,00 zł 14 000,00 zł 8 400,00 zł 28 000,00 zł

4.1.2 Koszty pośrednie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
rozliczane ryczałtem
4.1.2/(4.1.1-4.1.3) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

4.1.3 Cross-financing w
kosztach ogółem 26 600,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 26 600,00 zł

jako % wartości projektu
ogółem (4.1.3/4.1) 11,38 % 0,00 % 0,00 % 3,09 %

4.1.4 Współpraca
ponadnarodowa w
kosztach ogółem

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

jako % wartości projektu
ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4.3 Wkład własny 7 011,00 zł 12 008,10 zł 6 834,60 zł 25 853,70 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.3.2 w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

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

226 689,00 zł 388 261,90 zł 220 985,40 zł 835 936,30 zł

4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny

4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 590,79 zł
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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: 27.04.2009

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
 pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2009/2010 2010 2011 Łącznie
liczba

uczestników
Kwartał - - - - III IV I II
Miesiąc 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 - - - -

Zadanie 1 - ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA PROJEKTU

Etap 1 - Koordynacja Projektu - zumowa zlecenie  

Etap 2 - obsługa organizacjna  

Etap 3 - obsługa finansowa Projektu  

Etap 4 - zakup materiałów biurowych  

Etap 5 - Obsługa rachunku bankowego i operacje
finansowe  
Liczba uczestników 0  0  0  0  0 0 0 0 0

Zadanie 2 - PROMOCJA I REKRUTACJA DZIECI

Etap 1 - Przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek i
naklejek- zlecenie usług  

Etap 2 - Ogłoszenia w prasie  

Etap 3 - Przygotowanie strony www Projektu - zlecenie
usług  

Etap 4 - Rekrutacja dzieci  

Liczba uczestników 0  0  0  0  0 0 0 0 0
Zadanie 3 - REALIZACJA ALTERNATYWNYCH FORM
WYCHOWANIA PRZEDZKOLNEGO

Etap 1 - zakup wyposażenia sal  

Etap 2 - zakup narzędzi edukacyjnych  

Etap 3 - zakup sprzętu mulimedialnego  

Etap 4 - zakup zabawek  

Etap 5 - zajęcia z dziećmi  

Etap 6 - zajęcia językowe z dziećmi  

Liczba uczestników 60  60  60  60  60 60 60 60 120

Zadanie 4 - ZAJĘCIA DLA RODZICÓW

Etap 1 - Zajęcia z rodzicami  

Liczba uczestników 60  60  60  60  60 60 60 60 120
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna

(T/N) j.m.

2009

Ilość Cena jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 233 700,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 233 700,00 zł
Zadanie1: ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA PROJEKTU 57 560,00 zł
1. Koordynator (um.zlec.) NIE NIE miesiąc 6 3 500,00 zł 21 000,00 zł
2. Specjalista ds. organizacyjnych
(um.zlec.) NIE NIE miesiąc 6 1 750,00 zł 10 500,00 zł

3. Specjalista ds. Projektów
Europejskich - zlecenie usługi NIE NIE godz. 220 85,00 zł 18 700,00 zł

4. Materiały biurowe i piśmiennicze
(papier, tonery, segregatory,
koszulki, spinacze itp.)

NIE NIE komplet 1 1 000,00 zł 1 000,00 zł

5. Koszty obsługi rachunku
bankowego i operacji finansowych NIE NIE miesiąc 6 60,00 zł 360,00 zł

6. Koszty rozmów telefonicznych i
internetu NIE NIE miesiąc 6 200,00 zł 1 200,00 zł

7. Księgowy (um.zlec.) NIE NIE miesiąc 6 800,00 zł 4 800,00 zł
Zadanie2: PROMOCJA I REKRUTACJA DZIECI 9 300,00 zł
8. Przygotowanie i wydruk
plakatów - zlecenie usług NIE NIE szt. 100 10,00 zł 1 000,00 zł

9. Przygotowanie i wydruk ulotek -
zlecenie usług NIE NIE szt. 5000 0,20 zł 1 000,00 zł

10. Ogłoszenia w prasie NIE NIE szt. 6 500,00 zł 3 000,00 zł
11. Przygotowanie strony www
Projektu -zlecenie usług NIE NIE szt. 1 4 000,00 zł 4 000,00 zł

12. Wydruk naklejek - zlecenie
usług NIE NIE komplet 1 300,00 zł 300,00 zł

Zadanie3: REALIZACJA ALTERNATYWNYCH FORM WYCHOWANIA
PRZEDZKOLNEGO 161 240,00 zł

13. Zakup umeblowania TAK NIE komplet 2 2 500,00 zł 5 000,00 zł
14. Zakup narzędzi edukacyjnych
(Klucz do uczenia się) NIE NIE komplet 30 400,00 zł 12 000,00 zł

15. Zakup tablic interaktywnych TAK NIE szt. 2 3 500,00 zł 7 000,00 zł
16. Zakup oprogramowania do
tablic interaktywnych(język
angielski)

NIE NIE szt. 2 2 000,00 zł 4 000,00 zł

17. Zakup laptopów TAK NIE szt. 2 2 200,00 zł 4 400,00 zł
18. Zakup rzutników
multimedialnych TAK NIE szt. 2 2 200,00 zł 4 400,00 zł

19. Zakup głośników do tablic
interaktywnych TAK NIE szt. 2 1 400,00 zł 2 800,00 zł

20. Zakup stojaków do tablic TAK NIE szt. 2 1 500,00 zł 3 000,00 zł
21. Zakup zabawek dla dzieci NIE NIE komplet 2 3 500,00 zł 7 000,00 zł
22. Koszt wykorzystania
pomieszczeń ( wkład własny w
wysokości 25 853,70 zł)

NIE NIE miesiąc 4 3 500,00 zł 14 000,00 zł

23. Wynagrodzenie opiekunów - 2
osoby umowa o pracę NIE NIE miesiąc 4 5 200,00 zł 20 800,00 zł

24. Wynagrodzenie lektorów -
zlecenie usług NIE NIE godz. 920 65,00 zł 59 800,00 zł

NIE NIE miesiąc 4 1 500,00 zł 6 000,00 zł

Suma kontrolna: 469F-0D57-A9B6-0536 12



25. Wynagrodzenie asystenta
opiekuna ( 1 osoba umowa o
pracę 3/4 etatu
26. Drobny posiłek NIE NIE osobodzień 5520 2,00 zł 11 040,00 zł
Zadanie4: ZAJĘCIA DLA RODZICÓW 5 600,00 zł
27. Wynagrodzenie psychologa
dziecięcego NIE NIE godz. 64 80,00 zł 5 120,00 zł

28. Drobny posiłek NIE NIE osobodzień 240 2,00 zł 480,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 26 600,00zł

11.38 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00zł

0 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 233 700,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna

(T/N) j.m.

2010

Ilość Cena jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 400 270,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 400 270,00 zł
Zadanie1: ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA PROJEKTU 100 670,00 zł
1. Koordynator (um.zlec.) NIE NIE miesiąc 11 3 500,00 zł 38 500,00 zł
2. Specjalista ds. organizacyjnych
(um.zlec.) NIE NIE miesiąc 11 1 750,00 zł 19 250,00 zł

3. Specjalista ds. Projektów
Europejskich - zlecenie usługi NIE NIE godz. 320 85,00 zł 27 200,00 zł

4. Materiały biurowe i piśmiennicze
(papier, tonery, segregatory,
koszulki, spinacze itp.)

NIE NIE komplet 3 1 000,00 zł 3 000,00 zł

5. Koszty obsługi rachunku
bankowego i operacji finansowych NIE NIE miesiąc 12 60,00 zł 720,00 zł

6. Koszty rozmów telefonicznych i
internetu NIE NIE miesiąc 12 200,00 zł 2 400,00 zł

7. Księgowy (um.zlec.) NIE NIE miesiąc 12 800,00 zł 9 600,00 zł
Zadanie2: PROMOCJA I REKRUTACJA DZIECI 6 500,00 zł
8. Przygotowanie i wydruk
plakatów - zlecenie usług NIE NIE szt. 100 10,00 zł 1 000,00 zł

9. Przygotowanie i wydruk ulotek -
zlecenie usług NIE NIE szt. 5000 0,20 zł 1 000,00 zł

10. Ogłoszenia w prasie NIE NIE szt. 9 500,00 zł 4 500,00 zł
11. Przygotowanie strony www
Projektu -zlecenie usług NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Wydruk naklejek - zlecenie
usług NIE NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie3: REALIZACJA ALTERNATYWNYCH FORM WYCHOWANIA
PRZEDZKOLNEGO 279 100,00 zł

13. Zakup umeblowania TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł
14. Zakup narzędzi edukacyjnych
(Klucz do uczenia się) NIE NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

15. Zakup tablic interaktywnych TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
16. Zakup oprogramowania do
tablic interaktywnych(język
angielski)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

17. Zakup laptopów TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
18. Zakup rzutników
multimedialnych TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Zakup głośników do tablic
interaktywnych TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Zakup stojaków do tablic TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
21. Zakup zabawek dla dzieci NIE NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł
22. Koszt wykorzystania
pomieszczeń ( wkład własny w
wysokości 25 853,70 zł)

NIE NIE miesiąc 10 3 500,00 zł 35 000,00 zł

23. Wynagrodzenie opiekunów - 2
osoby umowa o pracę NIE NIE miesiąc 10 5 200,00 zł 52 000,00 zł

24. Wynagrodzenie lektorów -
zlecenie usług NIE NIE godz. 2300 65,00 zł 149 500,00 zł

NIE NIE miesiąc 10 1 500,00 zł 15 000,00 zł
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25. Wynagrodzenie asystenta
opiekuna ( 1 osoba umowa o
pracę 3/4 etatu
26. Drobny posiłek NIE NIE osobodzień 13800,00 2,00 zł 27 600,00 zł
Zadanie4: ZAJĘCIA DLA RODZICÓW 14 000,00 zł
27. Wynagrodzenie psychologa
dziecięcego NIE NIE godz. 160 80,00 zł 12 800,00 zł

28. Drobny posiłek NIE NIE osobodzień 600 2,00 zł 1 200,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 0,00zł

0 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00zł

0 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 400 270,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna

(T/N) j.m.

2011

Ilość Cena jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 227 820,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 227 820,00 zł
Zadanie1: ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA PROJEKTU 51 460,00 zł
1. Koordynator (um.zlec.) NIE NIE miesiąc 6 3 500,00 zł 21 000,00 zł
2. Specjalista ds. organizacyjnych
(um.zlec.) NIE NIE miesiąc 6 1 750,00 zł 10 500,00 zł

3. Specjalista ds. Projektów
Europejskich - zlecenie usługi NIE NIE godz. 160 85,00 zł 13 600,00 zł

4. Materiały biurowe i piśmiennicze
(papier, tonery, segregatory,
koszulki, spinacze itp.)

NIE NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

5. Koszty obsługi rachunku
bankowego i operacji finansowych NIE NIE miesiąc 6 60,00 zł 360,00 zł

6. Koszty rozmów telefonicznych i
internetu NIE NIE miesiąc 6 200,00 zł 1 200,00 zł

7. Księgowy (um.zlec.) NIE NIE miesiąc 6 800,00 zł 4 800,00 zł
Zadanie2: PROMOCJA I REKRUTACJA DZIECI 500,00 zł
8. Przygotowanie i wydruk
plakatów - zlecenie usług NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Przygotowanie i wydruk ulotek -
zlecenie usług NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

10. Ogłoszenia w prasie NIE NIE szt. 1 500,00 zł 500,00 zł
11. Przygotowanie strony www
Projektu -zlecenie usług NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Wydruk naklejek - zlecenie
usług NIE NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie3: REALIZACJA ALTERNATYWNYCH FORM WYCHOWANIA
PRZEDZKOLNEGO 167 460,00 zł

13. Zakup umeblowania TAK NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł
14. Zakup narzędzi edukacyjnych
(Klucz do uczenia się) NIE NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

15. Zakup tablic interaktywnych TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
16. Zakup oprogramowania do
tablic interaktywnych(język
angielski)

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

17. Zakup laptopów TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
18. Zakup rzutników
multimedialnych TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Zakup głośników do tablic
interaktywnych TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Zakup stojaków do tablic TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
21. Zakup zabawek dla dzieci NIE NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł
22. Koszt wykorzystania
pomieszczeń ( wkład własny w
wysokości 25 853,70 zł)

NIE NIE miesiąc 6 3 500,00 zł 21 000,00 zł

23. Wynagrodzenie opiekunów - 2
osoby umowa o pracę NIE NIE miesiąc 6 5 200,00 zł 31 200,00 zł

24. Wynagrodzenie lektorów -
zlecenie usług NIE NIE godz. 1380 65,00 zł 89 700,00 zł

NIE NIE miesiąc 6 1 500,00 zł 9 000,00 zł
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25. Wynagrodzenie asystenta
opiekuna ( 1 osoba umowa o
pracę 3/4 etatu
26. Drobny posiłek NIE NIE osobodzień 8280 2,00 zł 16 560,00 zł
Zadanie4: ZAJĘCIA DLA RODZICÓW 8 400,00 zł
27. Wynagrodzenie psychologa
dziecięcego NIE NIE godz. 96 80,00 zł 7 680,00 zł

28. Drobny posiłek NIE NIE osobodzień 360 2,00 zł 720,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 0,00zł

0 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00zł

0 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 227 820,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna

(T/N) j.m. Razem

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 861 790,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 861 790,00 zł
Zadanie1: ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA PROJEKTU 209 690,00 zł
1. Koordynator (um.zlec.) NIE NIE miesiąc 80 500,00 zł
2. Specjalista ds. organizacyjnych
(um.zlec.) NIE NIE miesiąc 40 250,00 zł

3. Specjalista ds. Projektów
Europejskich - zlecenie usługi NIE NIE godz. 59 500,00 zł

4. Materiały biurowe i piśmiennicze
(papier, tonery, segregatory,
koszulki, spinacze itp.)

NIE NIE komplet 4 000,00 zł

5. Koszty obsługi rachunku
bankowego i operacji finansowych NIE NIE miesiąc 1 440,00 zł

6. Koszty rozmów telefonicznych i
internetu NIE NIE miesiąc 4 800,00 zł

7. Księgowy (um.zlec.) NIE NIE miesiąc 19 200,00 zł
Zadanie2: PROMOCJA I REKRUTACJA DZIECI 16 300,00 zł
8. Przygotowanie i wydruk
plakatów - zlecenie usług NIE NIE szt. 2 000,00 zł

9. Przygotowanie i wydruk ulotek -
zlecenie usług NIE NIE szt. 2 000,00 zł

10. Ogłoszenia w prasie NIE NIE szt. 8 000,00 zł
11. Przygotowanie strony www
Projektu -zlecenie usług NIE NIE szt. 4 000,00 zł

12. Wydruk naklejek - zlecenie
usług NIE NIE komplet 300,00 zł

Zadanie3: REALIZACJA ALTERNATYWNYCH FORM WYCHOWANIA
PRZEDZKOLNEGO 607 800,00 zł

13. Zakup umeblowania TAK NIE komplet 5 000,00 zł
14. Zakup narzędzi edukacyjnych
(Klucz do uczenia się) NIE NIE komplet 12 000,00 zł

15. Zakup tablic interaktywnych TAK NIE szt. 7 000,00 zł
16. Zakup oprogramowania do
tablic interaktywnych(język
angielski)

NIE NIE szt. 4 000,00 zł

17. Zakup laptopów TAK NIE szt. 4 400,00 zł
18. Zakup rzutników
multimedialnych TAK NIE szt. 4 400,00 zł

19. Zakup głośników do tablic
interaktywnych TAK NIE szt. 2 800,00 zł

20. Zakup stojaków do tablic TAK NIE szt. 3 000,00 zł
21. Zakup zabawek dla dzieci NIE NIE komplet 7 000,00 zł
22. Koszt wykorzystania
pomieszczeń ( wkład własny w
wysokości 25 853,70 zł)

NIE NIE miesiąc 70 000,00 zł

23. Wynagrodzenie opiekunów - 2
osoby umowa o pracę NIE NIE miesiąc 104 000,00 zł

24. Wynagrodzenie lektorów -
zlecenie usług NIE NIE godz. 299 000,00 zł

NIE NIE miesiąc 30 000,00 zł
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25. Wynagrodzenie asystenta
opiekuna ( 1 osoba umowa o
pracę 3/4 etatu
26. Drobny posiłek NIE NIE osobodzień 55 200,00 zł
Zadanie4: ZAJĘCIA DLA RODZICÓW 28 000,00 zł
27. Wynagrodzenie psychologa
dziecięcego NIE NIE godz. 25 600,00 zł

28. Drobny posiłek NIE NIE osobodzień 2 400,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 26 600,00 zł

3.09 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł

3.09 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 861 790,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich)

0

Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie:
Cross-financing obejmuje przede wszystkim wysokiej jakości wyposażenie i narzędzie do placówek przedszkolnej.
Cross-financing obejmuje następujące wydatki Projektu:

1) Zakup umeblowania – meble przeznaczone dla dzieci zgodnie z obowiązującymi normami (stolik, krzesełka, szafki na
zabawki, szafki na ubrania itp.)
2) Zakup tablicy interaktywnej SMART BOARD
3) Zakup laptopa sprzęt niezbędny do pracy z tablicami interaktywnymi
4) Zakup rzutnika multimedialnego - sprzęt niezbędny do pracy z tablicami interaktywnymi
5) Zakup głośników SBA-UK do tablic - sprzęt niezbędny do pracy z tablicami interaktywnymi
6) Zakup stojaków do tablic (służą większej mobilności tablicy) - sprzęt niezbędny do pracy z tablicami interaktywnymi

TABLICA INTERAKTYWNA która poprzez połączenie z komputerem i projektorem staje się interaktywnym narzędziem
do prowadzenia nowoczesnych zajęć.
Rzutnik multimedialny, laptop oraz tablica multimedialna są nawzajem ze sobą połączone i zintegrowane dla uzyskania
efektów dźwiękowych montuje się głośniki – dźwięk jest niezbędnym elementem przy nauce język obcego.

Dla prawidłowej realizacji zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych niezbędny jest kompleksowy zakup sprzętu
(dotychczas beneficjent nie posiada takiego zaplecza technicznego).
W/w sprzęty stanowią integralną całość dzięki której mogą być prowadzone zajęcia.
Zakup sprzętu jest po cenach rynkowych, odpowiadających jego jakości. Sprzęt posiada dwa lata gwarancji.

Projekt nie przewiduje kosztów pośrednich. Wszystkie koszty ujęte w budżecie szczegółowym będą związane TYLKO I
WYŁĄCZNIE z realizacją niniejszego Projektu (osobne faktury, rachunki, umowy itp.)

3

Uzasadnienie:
Spec. Ds. Projektów Europejskich – doświadczony konsultant, specjalizujący się w obszarze funduszy pomocowych jest
w stanie zapewnić płynne i zgodną z przepisami realizację i rozliczenie Projektu, dzięki temu nie będzie konieczności
angażowania własnych pracowników, którzy zajmą się pracą merytoryczną

14

Uzasadnienie:
Zakup narzędzi edukacyjnych (program KdUs)
Do realizacji podstawy programowej zostanie wykorzystany Program „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ” (KdUs). Z programu
KdUs został wyodrębniony BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY rozwijający umiejętności rozumienia relacji
matematycznych, logicznego myślenia, myślenia sekwencyjnego, symbolicznego, widzenia i planowania
przestrzennego, rozumienia relacji ilościowych. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych programów na świecie. Blok
składa się z 7 modułów programu „Klucz do uczenia się”, tj: Matematyka (2 moduły), Konstrukcje (2 moduły), Logika,
Wizualno-Przestrzenny, Badawczy. Razem ponad 200 scenariuszy zajęć wraz z ok. 1 tys. stron pomocy dydaktycznych
(kolor, zafoliowane). Program ten został oparty na teorii poznania i nauczania opracowanej przez Lwa Wygotskiego.
Został stworzony w wyniku ponad 20-letnich badań rosyjskich i brytyjskich psychologów i pedagogów, a w 2005 r. został
wpisany przez MEN na listę obowiązujących programów w Polsce. Powyższe 7 modułów stanowi wyodrębniony BLOK
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, który uzyskał doskonałą opinię dr Alicji Komorowskiej z UG, Wydz Pedagogiki.
Program odniósł OGROMNY SUKCES W WIELKIEJ BRYTANII, 3-letnie badania prowadzone przez Uniwersytet w
Durham udowodniły ponad 4-krotny wzrost umiejętności dzieci. Program na rynku Polskim istnieje od 2004 roku.
Program ten charakteryzuje się innowacyjnością w skali całego świata i został uznany przez angielski „Times” za
przewodnik edukacyjny na XXI wiek.

Zakupionych zostanie 30 kompletów, po 15 na placówkę (na 1 grupę dzieci). Materiały będą przekazywane kolejnym
grupom.

21
Uzasadnienie:
Zakup zabawek. Przedszkole to przede wszystkim zabawa, tworzone jednostki zostaną wyposażone w nowoczesne,
bezpieczne zabawki

24
Uzasadnienie:
Lektorzy językowi – sytuacja na rynku wymusza zlecanie usług, ponieważ zdecydowana większość lektorów prowadzi
własną działalność gospodarczą i nie może świadczyć usług w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną

4 Uzasadnienie:
Materiały biurowe i piśmiennicze –
ok. 20 ryz papieru x ok. 20 pln = 400,00 pln
ok. 5 tonerów do drukarki x ok. 400 pln = 2000,00 pln
ok. 2 tonery ksero x ok. 300 pln = 600,00 pln
ok. 10 segregatorów x ok. 15 pln = 150,00 pln
drobne materiały takie jak koszulki, koperty, dzienniki zajęć, skoroszyty, płyty CD, notesy, spinacze, zszywacz, zszywki
itp. – 850,00 pln
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łącznie 4000,00 pln

6

Uzasadnienie:
koszty rozmów telefonicznych i internetu –
ok. 50 pln miesięcznie za mobilny internet dla Personelu Projektu
ok. 150 pln miesięcznie na rozmowy telefoniczne – zakup kart pre-paidowych na komórki Personelu Projektu (ok. 150
pln / ok. 0,7 pln = ok. 214 minut rozmów telefonicznych miesięcznie)

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