
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:
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych

1.4 Województwo: pomorskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie
złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

1.6 Numer konkursu: 01/PO KL/9.1.2/2009

1.7 Tytuł projektu: Pakiet Startowy - Program rozwojowy dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych gminy Kosakowo

1.8 Okres realizacji projektu: Od 01.08.2009 Do 31.08.2010

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: wspólnota samorządowa - gmina
2.3 NIP: (PL) 5861023761
2.4 REGON: 000531708
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2.5 Adres siedziby:

Ulica: 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 - Zastępca Wójta

2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Irena Pomieczyńska
2.7.1 Numer telefonu: 058 660 43 03
2.7.2 Adres poczty elektronicznej: fundusze@kosakowo.pl
2.7.3 Numer faksu: 058 660 43 01
2.7.4 Adres: Kosakowo 81-198, ul.Żeromskiego 69
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. 

Projekt zakłada wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w trakcie procesu kształcenia poprzez
organizacje zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (językowych,
matematycznych i naukowo-technicznych), które odbywać się będą na terenie gminy Kosakowo (TERENY WIEJSKIE)
Projekt przewiduje wzmocnienie znaczenia kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania poprzez nowoczesną
oferta szkoleniowa wykraczającą poza standardowy program nauczania.
Potrzebę realizacji projektu potwierdzają przesłanki:

1) Utrudniony dostęp do zajęć pozalekcyjnych na obszarach wiejskich (Plan Działania na rok 2009 w woj. pom.; Priorytet IX)
Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z obszarów wiejskich, które mają utrudniony dostęp do edukacji.
Wsparciem objęte zostaną przede wszystkim dzieci, które poza barierą geograficzną, napotykają inne bariery społeczne,
środowiskowe czy finansowe. Zajęcia odbywać się będą jak najbliżej miejsca zamieszkania dzieci.

2) Mała innowacyjność programowa szkół, brak wykorzystywania nowoczesnych technik multimedialnych (Plan Działania na
rok 2009 w woj. pomorskim), brak środków na wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, brak sprzętu potrzebnego do
praktycznej realizacji programu (brak eksperymentów)

3) Słabe wyniki egzaminów z zakresu nauk ścisłych. Ponadto wyniki uczniów ze szkół z małych miast i terenów wiejskich są
znacznie niższe niż te osiągane przez uczniów z miast powyżej 100-tys.(Sprawozdania CKE za lata 07/08). Projekt
realizowany będzie m.in. w placówce, w której uczniowie osiągnęli w ramach egzaminów(gimnazjalny część
matematyczno-przyrodnicza) dwukrotnie w latach 2006-2008 ocenę NIŻSZĄ od średniej wojewódzkiej: Gimnazjum Mostki:
2006 r.- 18,9, w 2007 r. - 21,1, w 2008 r.- 24,2. Średnia wojewódzka: 2006 r.- 24,1, 2007 r. – 25,1, 2008 r.- 26,7 (dane OKE
Gdańsk).

4) System edukacji nie jest dostosowany do potrzeb rynku pracy. W roku akademickim 07/08 na polskich uczelniach
studiowało 1,92 mln studentów. 23% stanowili studenci ekonomii i administracji, 14% kierunki społeczne, 12% -
pedagogiczne tylko 6,7% osób techniczne. Grono studentów kier. technicznych zmniejszyło się od 99 r. o 42%. Jak wynika z
badań Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę, do 2010 roku najbardziej poszukiwani będą m.in.
inżynierowie. Deficyt absolwentów kierunków ścisłych pokazują badania OBOP. W 2013 roku zapotrzebowanie może
sięgnąć 47 tys. osób. Zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi na początku edukacji, pomoc w zrozumieniu matematyki,
pokazanie, że nauki ścisłe to nie tylko teoria, ale również ciekawe eksperymenty, może wpłynąć na ich przyszłe wybory.

5) Wprowadzenie w roku 2008/2009 egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. Język angielski w latach 2004-2007 był
najczęściej wybieranym językiem przez uczniów w szkołach (GUS lata 2004-2007). Język ang. w ramach Projektu będzie
nauczany zgodnie ze standardami europejskimi przyjętymi przez Parlament Europejski i Radę Europy pod nazwą
EUROPASS. Zajęcia realizowane będą przy wykorzystaniu INNOWACYJNYCH narzędzi w postaci TABLIC
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INTERAKTYWNYCH i specjalistycznego oprogramowania. Projekt zakłada wzmocnienie oferty edukacyjnej dotyczącej
języka obcego.

6) Znaczenie znajomości jęz. angielskiego w obecnym świecie oraz wpływ na szanse na rynku pracy (tylko 33% dorosłych
Polaków uczy się języków obcych, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy - TNS OBOP 2000 r.)- projekt zakłada naukę
wg standardów uznawanych w całej Europie, co zapewni uznawanie kwalifikacji językowych uczestników w kolejnych
szkołach, kursach i w rezultacie w życiu zawodowym.
Wcześnie rozpoczęta edukacja na wymagającym poziomie i wykorzystująca nowoczesne metody nauki pozwoli uczniom z
obszarów wiejskich kontynuować naukę w szkołach, które sami sobie wybiorą.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych:
matematycznych, naukowo- technicznych, językowych 150 uczniów gminy Kosakowo z klas IV –VI szkoły podstawowej i I-III
gimnazjum znajdujących się w gorszym położeniu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- wdrożenie programu rozwojowego we WSZYSTKICH 4 szkołach gminy Kosakowo,
- podniesienie atrakcyjności oferty szkoleniowej i innowacyjności we WSZYSTKICH 4 szkołach gminy Kosakowo
- poprawa kompetencji kluczowych matematycznych, naukowo- technicznych i językowych wśród 150 uczniów

Cel projektu jest zgodny z:
- SzOP PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
- Planem Działania na rok 09 dla priorytetu IX w województwie pomorskim Poddziałanie 9.2.1
- Strategią Rozwoju Woj. Pomorskiego – cel 2 Wysoki poziom edukacji i nauki
- Strategią Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 r. Priorytet I1.cel 1 Działanie c (tworzenie mieszkańcom
obszarów wiejskich warunków edukacyjnych i oferty edukacyjnej umożliwiającej im funkcjonowanie w zmieniającej się
sytuacji społeczno – ekonomicznej)str.58
- PPnRZiSS w powiecie puckim, Roz. 7 Cele ,Priorytety i Kierunki Działań, cel 3. Silna Edukacja i Wysoka Jakość
Kształcenia Priorytet 1 wspieranie rozwoju młodzieży szkolnej poprzez programy stypendialne oraz programy rozwojowe str.
47
- Rządowym Programem Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

Projekt realizuje polityki horyzontalne UE w tym:
1)Społeczeństwa informacyjnego poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii ICT
2)Politykę równych szans poprzez skierowanie wsparcia do grup w gorszym położeniu

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 150 uczniów z gminy Kosakowo (TERENY WIEJSKIE). Będą to uczniowie klas IV-VI szk.
podst. oraz I-III gimn. mający utrudniony dostęp do zajęć pozalekcyjnych. Rekrutowane będą dzieci znajdujące się w
gorszym położeniu nie tylko geograficznym, ale również materialnym, społecznym czy środowiskowym. Podstawą wyboru
będzie opinia szkoły o danym dziecku. Utrudniony dostęp do edukacji dzieci z obszarów wiejskich, w szczególności ze
względu na odległość szkoły od miejsca zamieszania, poziomu wykształcenia rodziców i dostępności oferty dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych, stawia ich w gorszym położeniu od początku obowiązkowej edukacji. Projekt zakłada pomoc w
rozwijaniu umiejętności kluczowych: matematycznych, naukowo – techn. i językowych wśród dzieci z obszarów wiejskich
znajdujących się w gorszym położeniu.

Grupa zostanie wybrana zgodnie z zasadą RÓWNOŚCI SZANS, w tym równości płci, poprzez skierowanie wsparcia do grup
w gorszym położeniu.

Rekrutacja realizowana będzie przez Koordynatora, w porozumieniu ze szkołami i nauczycielami i ograniczona zostanie do
kontaktów osobistych i spotkań z Dyrektorami i nauczycielami. Wyboru uczestników dokonają nauczyciele w oparciu o
następujące kryteria: słabe wyniki w nauce, pochodzenie z rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym, niski dochód
rodziny.

Wnioskodawca posiada już wstępne DEKLARACJE wszystkich szkół, które deklarują ogromne zainteresowanie i potrzebę
realizacji tego typu zajęć i gwarantują zgromadzenie odpowiedniej liczby dzieci.

3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)
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Status uczestnika Liczba
osób

Bezrobotni 0
w tym osoby długotrwale bezrobotne 0
Osoby nieaktywne zawodowo 150
w tym osoby uczące lub kształcące się 150
Zatrudnieni 0
w tym rolnicy 0
w tym samozatrudnieni 0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej 0
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0
w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji 0
Ogółem 150
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. 

1.ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA PROJEKTU – wszystkie działania związane z koordynacją merytoryczną, finansową oraz
techniczną projektu; (m.in. zatrudnienie personelu, zakup sprzętu itp.)

2.PROMOCJA I REKRUTACJA DZIECI
-przygotowanie oraz wydruk plakatów (100szt), banerów (4szt.)oraz naklejek z logo EFS.
-rekrutacja realizowana będzie przez dyrektorów i nauczycieli w szkołach (patrz p. 3.2)
Z uwagi na duże zainteresowanie nie przewiduje się rozbudowanej promocji

3.KONFERENCJE
Zostaną zorganizowane 2 konferencje. Pierwsza promująca ideę Projektu, a druga podsumowująca i prezentująca rezultaty
Projektu. Zakłada się uczestnictwo 30 osób na każdej, przewidywany czas trwania 4 godziny. Uczestnicy konferencji
otrzymają materiały promocyjno – informacyjne. Przewidziano 150 kompletów (60 dla uczestników, a pozostałe zostaną
przekazane szkołom i urzędom). Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele
rodziców.

4. REALIZACJA WARSZTATÓW MATEMATYCZNYCH
Zajęcia z matematyki będą prowadzone przy wykorzystaniu TABLICY INTERAKTYWNEJ -SMART BOARD (posiada
Certyfikat Europejski i zalecana jest przez MEN, nr zalecenia 2158/2007) ze specjalistycznym oprogramowaniem do nauki
matematyki dostosowanym do wieku uczniów. Treści edukacyjne zilustrowane są filmami video i trójwymiarowymi
prezentacjami, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień, umieszczenie abstrakcyjnych zadań w realistycznym
kontekście znacznie ułatwi zrozumienie matematyki.
Przeprowadzonych zostanie 225 godz. warsztatów w grupach średnio 10-osobowych. (15 grup x 15h).

5. REALIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWO - TECHNICZNYCH
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Zajęcia naukowo – techniczne przeprowadzone zostaną w formie EKSPERYMENTÓW. Szkoły w małych miastach i na
obszarach wiejskich są bardzo słabo wyposażone. Lekcje mają przede wszystkim charakter teoretyczny, brakuje
nowoczesnego sprzętu oraz środków na odczynniki do doświadczeń.
W ramach Projektu przeprowadzimy cykl doświadczeń i eksperymentów, dzięki, którym wytłumaczymy dzieciom, czym jest
grawitacja, powszechne prawo ciążenia, czym jest siła, pęd, dźwięk, zasady dynamiki. Przeprowadzimy prezentacje
pozwalające zrozumieć i przede wszystkim doświadczyć, czym jest ciepło, temperatura, dźwięk, światło. Wszystkie
prezentowane elementy będą interaktywne, co pozwali aktywnie uczestniczyć uczniom w zajęciach. Uczniowie pod okiem
przeszkolonych animatorów będą samodzielnie wykonywać zadania oraz przeprowadzać własne eksperymenty.
Dzięki Projektowi młody człowiek pozna świat przez DOŚWIADCZENIE, które pozwolą mu zrozumieć prawa przyrody.
Będzie uczył się bawiąc, dzięki temu łatwo przyswoi sobie prezentowaną wiedzę. Tematy są przygotowane pod kątem
kojarzenia elementów z rożnych dziedzin nauki: fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki.
Taka forma zajęć rozwija spostrzegawczość, kreatywny sposób myślenia, odpowiedzialność (eksperymenty i zadania uczeń
wykonuje samodzielnie pod okiem animatorów) oraz umiejętność kojarzenia.
Doświadczenia przeprowadzać będą doświadczeni animatorzy przy zastosowaniu nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu.
Zajęcia naukowo – techniczne prowadzone będą w formie prezentacji eksperymentów z zakresu nauk przyrodniczych (5
grup x 15 godzin) Przeprowadzone będą w grupach średnio 30-osobowych, łącznie 75 godzin.

6. REALIZACJA WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH
Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzone w oparciu o EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA
JĘZYKOWEGO (CEFR), który został sformułowany przez Komitet Ministrów Rady Europy w 2001 r. System ten propaguje
takie metody nauczania języków nowożytnych, które kształcą niezależność w myśleniu, ocenie i działaniu, w połączeniu z
umiejętnościami sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu społecznym.
Podczas zajęć wykorzystane zostaną zarówno TABLICE INTERAKTYWNE ze specjalistycznym oprogramowaniem do nauki
języka, jak i podręczniki z ćwiczeniami i płytami CD. Program pozwala na prowadzenie lekcji na różnych poziomach
umiejętności uwzględnia również tematykę zróżnicowaną kulturowo. Do pełnego przeprowadzenia lekcji językowych zostaną
zakupione magnetofony CD, pakiety dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów, słowniki dla dzieci.
Zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się na poziomie B1 i B2(poziomy od najniższy A1 do najwyższy C2), a uczestnicy na
koniec roku szkolnego otrzymają potwierdzenie swoich umiejętności językowych w postaci Paszportu EUROPASS.
EUROPASS został przyjęty Decyzją nr 2241/2004/WE PE i Rady z dnia 15.12.2004 w sprawie jednolitych ram
wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji.
Zajęcia języka angielskiego będą prowadzone w grupach średnio 10-osobowych. Powstanie 15 grup, w których zajęcia będą
prowadzone przez ok. 10 lektorów. Przeprowadzonych zostanie 80 godzin zajęć na grupę, łącznie 1200 godz. (15 grup x 80
h). Lekcje dostosowane są do nauczania zintegrowanego uwzględniające nową podstawę programową, która będzie
obowiązywała od roku szkolnego 09/10.
Zakupione zostaną 3 tablice wraz z oprogramowaniem i sprzętem do obsługi. Sprzęt po zakończeniu Projektu służył będzie
dalej, wzmacniając INNOWACYJNOŚĆ edukacji w gminie.
Wykorzystanie tych materiałów i metod pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu zainteresowania u dzieci lekcjami.

7.KONKURS
W celu zachęcenia dzieci do uczestniczenia w zajęciach przeprowadzony zostanie konkurs. Nagrodzone zostaną wszystkie
dzieci, które wykażą się 90% obecnością na zajęciach. Nagrodą będzie gra edukacyjna.

8. EWALUACJA
Na początku, w połowie i na końcu realizacji Projektu zostaną przeprowadzone testy oceniające umiejętności językowe,
matematyczne i naukowo - techniczne, a także rezultaty miękkie.

WARTOŚĆ DODANA:
-Wręczenie 150 Paszportów EUROPASS uczniom biorącym udział w zajęciach, co stanowić będzie dla nich podstawę do
dalszej edukacji i uznawane potwierdzenie kwalifikacji językowych
-wykorzystanie TAB. INTERAKTYWNYCH wraz z całych oprzyrządowaniem, co pozwoli kontynuować innowacyjne metody
nauczania.
-Zwiększenie ilości absolwentów kierunków ścisłych poprzez zainteresowanie naukami przyrodniczymi od dziecka.

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. 

REZULTATY TWARDE:
- wdrożenie programu rozwojowego we wszystkich 4 szkołach gminy Kosakowo - wskaźnik mierzony przez Koordynatora na
zakończenie realizacji Projektu, na podstawie deklaracji uczestnictwa szkół
- podniesienie umiejętności do poziomu B1 i B2 przez 150 uczniów w zakresie jęz. ang. (test na początku, w połowie i na
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końcu cyklu nauczania przeprowadzony przez Asystenta Koordynatora)
- podniesienie umiejętności matematycznych przez 150 uczniów (test na początku, w połowie i na końcu cyklu nauczania
przeprowadzony przez Asystenta)
- podniesienie umiejętności naukowo technicznych przez 150 uczniów (test na początku, w połowie i na końcu cyklu
nauczania przeprowadzony przez Asystenta)
- real izacja 1500 godzin lekcyjnych z zakresu umiejętności kluczowych (jęz. ang.-1200, matematyka-225,
naukowo-techniczne-75) – na podstawie dziennika zajęć, mierzony przez Asystenta
- przyznanie 150 EUROPASS (potwierdzenie znajomości jęz. ang. na poziomie B1 i B2) dla uczestników zajęć – ma
podstawie ilości wystawionych paszportów

REZULTATY MIĘKKIE:
-nabycie umiejętności komunikowania się w jęz. ang. przez 150 uczniów – wskaźnik mierzony przez lektora przy pomocy
testu umiejętności;
-podniesienie poczucia pewności i samooceny przez min. 75 uczniów (50%) - wskaźnik mierzony przez Asystenta przy
pomocy testu umiejętności
- wzbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi wśród min. 75 uczestników (50%) - wskaźnik mierzony przez Asystenta przy
pomocy ankiety.

Rezultaty Projektu realizują bezpośrednio cele podziałania 9.1.2 oraz całego Programu Kapitał Ludzki. Projekt przyczyni się
do wyrównywania szans edukacyjnych 150 uczniów szkół podst. i gimnazjum z obszaru gminy Kosakowo (OBSZARY
WIEJSKIE) zwiększając ich samoocenę, poprawiając tym samych ich dalsze możliwości kształcenia, możliwość swobodnego
wyboru szkoły i w rezultacie ich szanse na rynku pracy.

Dzięki bieżącemu monitoringowi i ścisłej współpracy ze szkołami możliwa będzie szybka reakcja na ew. problemy w postaci
np. dodatkowej rekrutacji czy modyfikacji programu zajęć.

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:

1) Koordynator (monitorowanie i koordynacja pracy całej kadry projektu, sprawozdawczość, kontakty z Instytucją
Wdrażającą, itp.)
2) Asystent Koordynatora (nadzór nad prawidłową realizacją projektu w szkołach, promocja projektu, rekrutacja,
przeprowadzanie testów i ankiet ewaluacyjnych itp.)
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) Księgowa - bieżąca obsługa księgowa projektu

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
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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 Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2) 182 900,00 zł 205 285,00 zł 388 185,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie 182 900,00 zł 205 285,00 zł 388 185,00 zł
Zadanie 1: ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA PROJEKTU 40 950,00 zł 64 080,00 zł 105 030,00 zł
Zadanie 2: PROMOCJA I REKRUTACJA DZIECI 2 100,00 zł 0,00 zł 2 100,00 zł
Zadanie 3: KONFERENCJE 1 220,00 zł 320,00 zł 1 540,00 zł
Zadanie 4: REALIZACJA WARSZTATÓW MATEMATYCZNYCH 22 425,00 zł 17 250,00 zł 39 675,00 zł
Zadanie 5: REALIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWO - TECHNICZNYCH 17 280,00 zł 23 970,00 zł 41 250,00 zł
Zadanie 6: REALIZACJA WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH 98 525,00 zł 92 115,00 zł 190 640,00 zł
Zadanie 7: KONKURS 0,00 zł 6 750,00 zł 6 750,00 zł
Zadanie 8: EWALUACJA 400,00 zł 800,00 zł 1 200,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie 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 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem 33 600,00 zł 0,00 zł 33 600,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 18,37 % 0,00 % 8,66 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 %

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

4.3 Wkład własny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny 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

4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 – (4.2 + 4.3 )] 182 900,00 zł 205 285,00 zł 388 185,00 zł

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

4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 587,90 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: 06.07.2009

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 Łącznie
liczba

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

Zadanie 1 - ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA PROJEKTU

Etap 1 - Koordynacja projektu  

Etap 2 - Zakup materiałów biurowych i piśmienniczych  

Etap 3 - Obsługa księgowa projektu  

Liczba uczestników 0  0  0  0  0 0

Zadanie 2 - PROMOCJA I REKRUTACJA DZIECI

Etap 1 - Przygotowanie i wydruk plakatów oraz banerów - zlecenie
usług  

Etap 2 - Wydruk naklejek - zlecenie usług  

Etap 3 - Rekrutacja  

Liczba uczestników 0  0  0  0  0 0

Zadanie 3 - KONFERENCJE

Etap 1 - Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych (folder i
płyta CD) - zlecenie usług  

Etap 2 - Wynajem sal oraz drobny poczęstunek  

Liczba uczestników 30  0  0  30  0 60

Zadanie 4 - REALIZACJA WARSZTATÓW MATEMATYCZNYCH

Etap 1 - Zakup sprzętu mulimedialnego  

Etap 2 - Zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli  

Etap 3 - Wynajem sal na zajęcia  

Etap 4 - Zajęcia dla uczniów  

Liczba uczestników 150  150  150  150  0 150
Zadanie 5 - REALIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWO -
TECHNICZNYCH

Etap 1 - Zakup materiałów dla uczniów  

Etap 2 - Wynajem sal  

Etap 3 - Zajecia dla uczniów  

Liczba uczestników 150  150  150  150  150 150

Zadanie 6 - REALIZACJA WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH

Etap 1 - Zakup sprzętu mulimedialnego  

Etap 2 - Zakup magetofonów CD  

Etap 3 - Zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i
uczniów  

Etap 4 - Wynajem sal  

Etap 5 - Zajęcia dla dzieci  

Liczba uczestników 150  150  150  150  150 150

Zadanie 7 - KONKURS

Etap 1 - Weryfikacja obecności na zajęciach  

Etap 2 - Zakup gry edukacyjnej  

Liczba uczestników 150  150  150  150  0 150

Zadanie 8 - EWALUACJA

Etap 1 - Przygotowanie testów - zlecenie usług  
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Liczba uczestników 150  0  150  150  0 150
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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) 182 900,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 182 900,00 zł
Zadanie1: ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA PROJEKTU 40 950,00 zł
1. Koordynator - umowa zlecenie NIE NIE m-c 5 3 000,00 zł 15 000,00 zł
2. Asystent koordynatora - umowa
zlecenie NIE NIE m-c 5 1 500,00 zł 7 500,00 zł

3. Specjalista ds. Projektów
Europejskich - zlecenie usług NIE NIE godz. 170 70,00 zł 11 900,00 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 m-c 5 60,00 zł 300,00 zł

6. Koszty rozmów telefonicznych i
internetu NIE NIE m-c 5 250,00 zł 1 250,00 zł

7. Księgowa - umowa zlecenie NIE NIE m-c 5 800,00 zł 4 000,00 zł
Zadanie2: PROMOCJA I REKRUTACJA DZIECI 2 100,00 zł
8. Przygotowanie i wydruk
plakatów - zlecenie usług NIE NIE szt. 100 10,00 zł 1 000,00 zł

9. Przygotowanie i wydruk
banerów - zlecenie usług NIE NIE szt. 4 200,00 zł 800,00 zł

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

Zadanie3: KONFERENCJE 1 220,00 zł
11. Przygotowanie i wydruk
materiałów promocyjnych (folder i
płyta CD) - zlecenie usług

NIE NIE szt. 150 6,00 zł 900,00 zł

12. Wynajem sal NIE NIE godz. 4 30,00 zł 120,00 zł
13. Drobny poczęstunek (kawa,
herbata, ciastka, cukier itp.) NIE NIE osób 40 5,00 zł 200,00 zł

Zadanie4: REALIZACJA WARSZTATÓW MATEMATYCZNYCH 22 425,00 zł
14. Zakup tablic interaktywnych TAK NIE szt 1 3 500,00 zł 3 500,00 zł
15. Zakup oprogramowania do
tablic interaktywnych
(matematyka)

NIE NIE szt 1 2 000,00 zł 2 000,00 zł

16. Zakup laptopów TAK NIE szt 1 2 400,00 zł 2 400,00 zł
17. Zakup rzutników
multimedialnych TAK NIE szt 1 2 400,00 zł 2 400,00 zł

18. Zakup głośników SBA-UK do
tablic TAK NIE szt 1 1 400,00 zł 1 400,00 zł

19. Zakup stojaków do tablic TAK NIE szt 1 1 500,00 zł 1 500,00 zł
20. Materiały dydaktyczne dla
nauczycieli (matematyka) NIE NIE komplet 5 120,00 zł 600,00 zł

21. Wynajem sal NIE NIE godz. 75 30,00 zł 2 250,00 zł
22. Wynagrodzenie nauczycieli
(ok.2-5 nauczycieli - umowa
zlecenie)

NIE NIE godz. 75 85,00 zł 6 375,00 zł

Zadanie5: REALIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWO - TECHNICZNYCH 17 280,00 zł
23. Materiały dydaktyczne dla
uczniów NIE NIE komplet 150 40,00 zł 6 000,00 zł
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24. Wynajem sal NIE NIE godz. 24 30,00 zł 720,00 zł
25. Realizacja zajęć - zlecenie
usług NIE NIE godz. 24 440,00 zł 10 560,00 zł

Zadanie6: REALIZACJA WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH 98 525,00 zł
26. Zakup tablic interaktywnych TAK NIE szt. 2 3 500,00 zł 7 000,00 zł
27. Zakup oprogramowania do
tablic interaktywnych( jęz. ang.) NIE NIE szt. 2 2 000,00 zł 4 000,00 zł

28. Zakup laptopów TAK NIE szt. 2 2 400,00 zł 4 800,00 zł
29. Zakup rzutników
multimedialnych TAK NIE szt. 2 2 400,00 zł 4 800,00 zł

30. Zakup głośników SBA-UK do
tablic TAK NIE szt. 2 1 400,00 zł 2 800,00 zł

31. Zakup stojaków do tablic TAK NIE szt. 2 1 500,00 zł 3 000,00 zł
32. Zakup magnetofonów CD NIE NIE szt. 7 200,00 zł 1 400,00 zł
33. Materiały dydaktyczne dla
nauczycieli(jęz.ang) NIE NIE komplet 7 120,00 zł 840,00 zł

34. Materiały dydaktyczne dla
uczniów ( jęz.ang) NIE NIE komplet 150 120,00 zł 18 000,00 zł

35. Słownik dla uczniów NIE NIE szt. 150 20,00 zł 3 000,00 zł
36. Paszporty EUROPASS NIE NIE szt. 150 20,00 zł 3 000,00 zł
37. Wynajem sal NIE NIE godz. 399 30,00 zł 11 970,00 zł
38. Wynagrodzenie lektorów (ok7
osób) - zlecenie usług NIE NIE godz. 399 85,00 zł 33 915,00 zł

Zadanie7: KONKURS 0,00 zł
39. Zakup gry edukacyjnej NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
Zadanie8: EWALUACJA 400,00 zł
40. Przygotowanie testów -
zlecenie usług NIE NIE komplet 1 400,00 zł 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) 33 600,00 zł

18,37 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł

0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 182 900,00 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) 205 285,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 205 285,00 zł
Zadanie1: ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA PROJEKTU 64 080,00 zł
1. Koordynator - umowa zlecenie NIE NIE m-c 8 3 000,00 zł 24 000,00 zł
2. Asystent koordynatora - umowa
zlecenie NIE NIE m-c 8 1 500,00 zł 12 000,00 zł

3. Specjalista ds. Projektów
Europejskich - zlecenie usług NIE NIE godz. 260 70,00 zł 18 200,00 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 m-c 8 60,00 zł 480,00 zł

6. Koszty rozmów telefonicznych i
internetu NIE NIE m-c 8 250,00 zł 2 000,00 zł

7. Księgowa - umowa zlecenie NIE NIE m-c 8 800,00 zł 6 400,00 zł
Zadanie2: PROMOCJA I REKRUTACJA DZIECI 0,00 zł
8. Przygotowanie i wydruk
plakatów - zlecenie usług NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

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

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

Zadanie3: KONFERENCJE 320,00 zł
11. Przygotowanie i wydruk
materiałów promocyjnych (folder i
płyta CD) - zlecenie usług

NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Wynajem sal NIE NIE godz. 4 30,00 zł 120,00 zł
13. Drobny poczęstunek (kawa,
herbata, ciastka, cukier itp.) NIE NIE osób 40 5,00 zł 200,00 zł

Zadanie4: REALIZACJA WARSZTATÓW MATEMATYCZNYCH 17 250,00 zł
14. Zakup tablic interaktywnych TAK NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł
15. Zakup oprogramowania do
tablic interaktywnych
(matematyka)

NIE NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

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

18. Zakup głośników SBA-UK do
tablic TAK NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Zakup stojaków do tablic TAK NIE szt 0 0,00 zł 0,00 zł
20. Materiały dydaktyczne dla
nauczycieli (matematyka) NIE NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

21. Wynajem sal NIE NIE godz. 150 30,00 zł 4 500,00 zł
22. Wynagrodzenie nauczycieli
(ok.2-5 nauczycieli - umowa
zlecenie)

NIE NIE godz. 150 85,00 zł 12 750,00 zł

Zadanie5: REALIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWO - TECHNICZNYCH 23 970,00 zł
23. Materiały dydaktyczne dla
uczniów NIE NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł
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24. Wynajem sal NIE NIE godz. 51 30,00 zł 1 530,00 zł
25. Realizacja zajęć - zlecenie
usług NIE NIE godz. 51 440,00 zł 22 440,00 zł

Zadanie6: REALIZACJA WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH 92 115,00 zł
26. Zakup tablic interaktywnych TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
27. Zakup oprogramowania do
tablic interaktywnych( jęz. ang.) NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

28. Zakup laptopów TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
29. Zakup rzutników
multimedialnych TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

30. Zakup głośników SBA-UK do
tablic TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł

31. Zakup stojaków do tablic TAK NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
32. Zakup magnetofonów CD NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
33. Materiały dydaktyczne dla
nauczycieli(jęz.ang) NIE NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

34. Materiały dydaktyczne dla
uczniów ( jęz.ang) NIE NIE komplet 0 0,00 zł 0,00 zł

35. Słownik dla uczniów NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
36. Paszporty EUROPASS NIE NIE szt. 0 0,00 zł 0,00 zł
37. Wynajem sal NIE NIE godz. 801 30,00 zł 24 030,00 zł
38. Wynagrodzenie lektorów (ok7
osób) - zlecenie usług NIE NIE godz. 801 85,00 zł 68 085,00 zł

Zadanie7: KONKURS 6 750,00 zł
39. Zakup gry edukacyjnej NIE NIE szt. 135 50,00 zł 6 750,00 zł
Zadanie8: EWALUACJA 800,00 zł
40. Przygotowanie testów -
zlecenie usług NIE NIE komplet 2 400,00 zł 800,00 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) 0,00 zł

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

0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 205 285,00 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) 388 185,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 388 185,00 zł
Zadanie1: ZARZĄDZANIE I OBSŁUGA PROJEKTU 105 030,00 zł
1. Koordynator - umowa zlecenie NIE NIE m-c 39 000,00 zł
2. Asystent koordynatora - umowa
zlecenie NIE NIE m-c 19 500,00 zł

3. Specjalista ds. Projektów
Europejskich - zlecenie usług NIE NIE godz. 30 100,00 zł

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

NIE NIE komplet 2 000,00 zł

5. Koszty obsługi rachunku
bankowego i operacji finansowych NIE NIE m-c 780,00 zł

6. Koszty rozmów telefonicznych i
internetu NIE NIE m-c 3 250,00 zł

7. Księgowa - umowa zlecenie NIE NIE m-c 10 400,00 zł
Zadanie2: PROMOCJA I REKRUTACJA DZIECI 2 100,00 zł
8. Przygotowanie i wydruk
plakatów - zlecenie usług NIE NIE szt. 1 000,00 zł

9. Przygotowanie i wydruk
banerów - zlecenie usług NIE NIE szt. 800,00 zł

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

Zadanie3: KONFERENCJE 1 540,00 zł
11. Przygotowanie i wydruk
materiałów promocyjnych (folder i
płyta CD) - zlecenie usług

NIE NIE szt. 900,00 zł

12. Wynajem sal NIE NIE godz. 240,00 zł
13. Drobny poczęstunek (kawa,
herbata, ciastka, cukier itp.) NIE NIE osób 400,00 zł

Zadanie4: REALIZACJA WARSZTATÓW MATEMATYCZNYCH 39 675,00 zł
14. Zakup tablic interaktywnych TAK NIE szt 3 500,00 zł
15. Zakup oprogramowania do
tablic interaktywnych
(matematyka)

NIE NIE szt 2 000,00 zł

16. Zakup laptopów TAK NIE szt 2 400,00 zł
17. Zakup rzutników
multimedialnych TAK NIE szt 2 400,00 zł

18. Zakup głośników SBA-UK do
tablic TAK NIE szt 1 400,00 zł

19. Zakup stojaków do tablic TAK NIE szt 1 500,00 zł
20. Materiały dydaktyczne dla
nauczycieli (matematyka) NIE NIE komplet 600,00 zł

21. Wynajem sal NIE NIE godz. 6 750,00 zł
22. Wynagrodzenie nauczycieli
(ok.2-5 nauczycieli - umowa
zlecenie)

NIE NIE godz. 19 125,00 zł

Zadanie5: REALIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWO - TECHNICZNYCH 41 250,00 zł
23. Materiały dydaktyczne dla
uczniów NIE NIE komplet 6 000,00 zł

Suma kontrolna: 3D79-6989-7B1B-EEA7 17



24. Wynajem sal NIE NIE godz. 2 250,00 zł
25. Realizacja zajęć - zlecenie
usług NIE NIE godz. 33 000,00 zł

Zadanie6: REALIZACJA WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH 190 640,00 zł
26. Zakup tablic interaktywnych TAK NIE szt. 7 000,00 zł
27. Zakup oprogramowania do
tablic interaktywnych( jęz. ang.) NIE NIE szt. 4 000,00 zł

28. Zakup laptopów TAK NIE szt. 4 800,00 zł
29. Zakup rzutników
multimedialnych TAK NIE szt. 4 800,00 zł

30. Zakup głośników SBA-UK do
tablic TAK NIE szt. 2 800,00 zł

31. Zakup stojaków do tablic TAK NIE szt. 3 000,00 zł
32. Zakup magnetofonów CD NIE NIE szt. 1 400,00 zł
33. Materiały dydaktyczne dla
nauczycieli(jęz.ang) NIE NIE komplet 840,00 zł

34. Materiały dydaktyczne dla
uczniów ( jęz.ang) NIE NIE komplet 18 000,00 zł

35. Słownik dla uczniów NIE NIE szt. 3 000,00 zł
36. Paszporty EUROPASS NIE NIE szt. 3 000,00 zł
37. Wynajem sal NIE NIE godz. 36 000,00 zł
38. Wynagrodzenie lektorów (ok7
osób) - zlecenie usług NIE NIE godz. 102 000,00 zł

Zadanie7: KONKURS 6 750,00 zł
39. Zakup gry edukacyjnej NIE NIE szt. 6 750,00 zł
Zadanie8: EWALUACJA 1 200,00 zł
40. Przygotowanie testów -
zlecenie usług NIE NIE komplet 1 200,00 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) 33 600,00 zł

8,66 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł

0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 388 185,00 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 zakup wysokiej jakości wyposażenia i narzędzi do placówek szkolnych.
Cross-financing obejmuje następujące wydatki:

IV i VI. Warsztaty matematyczne i językowe
- Zakup tablic interaktywnych szt. 3SMART BOARD
- Zakup laptopów szt.3 – sprzęt niezbędny do pracy z tablicami interaktywnymi
- Zakup rzutników multimedialnych szt.4 - sprzęt niezbędny do pracy z tablicami interaktywnymi
- Zakup głośników SBA-UK do tablic komplety 3 - sprzęt niezbędny do pracy z tablicami interaktywnymi
- Zakup stojaków do tablic szt.3(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. Cały komplet powoduje, że zajęcia są znacznie bardziej ciekawe dla dzieci, bardziej
angażujące je do wspólnej pracy, a co za tym idzie bardziej efektywne.

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, ponieważ wszystkie podane koszty będą związane tylko i
wyłącznie z Projektem (osobne umowy, faktury, rachunki).

W harmonogramie przyjęto, że dwa ostatnie miesiące realizacji Projektu przeznaczone są na rozliczenie i
zamknięcie Projektu.

3,8,9,10,11,25,38

Uzasadnienie:
Usługi zlecane podwykonawcom to:
- przygotowanie i wydruk mat. promocyjnych (plakaty, banery, naklejki,) – niemożliwym jest realizacja tych
działań we własnym zakresie, a profesjonalne firmy gwarantują najlepszą jakość
- Lektorzy – 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
- Warsztaty naukowo – techniczne – Warsztaty wymagają dużej ilości sprzętu, materiałów i odczynników.
Beneficjent nie posiada stosownego sprzętu. Na rynku działają wyspecjalizowane firmy oferujące wysokiej
jakości usługi edukacyjne dla placówek oświatowych. Posiadają odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną
kadrę i doświadczenie.
- Specjalista Ds. Projektów Europejskich – zaangażowany zostanie doświadczony konsultant, który dzięki
posiadanej wiedzy i doświadczeniu umożliwi prawidłowe i zgodne z przepisami rozliczenie Projektu

2
Uzasadnienie:
Asystent koordynatora - bardzo duża ilość zadań w projekcie i zajęć z dziećmi (projekt będzie wdrożony
we wszystkich szkołach gminy) wymaga zaangażowania osoby wspierającej Koordynatora.

25 Uzasadnienie:
Warsztaty naukowo – techniczne – Przeprowadzenie cyklu warsztatów wymaga dużej ilości
specjalistycznego i nowoczesnego sprzętu, materiałów i odczynników. Wnioskodawca nie posiada
stosownego zaplecza. Na rynku działają wyspecjalizowane firmy oferujące wysokiej jakości usługi
edukacyjne dla placówek oświatowych. Posiadają odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną kadrę i
doświadczenie. Jest to rozwiązanie dużo tańsze, niż gdyby Wnioskodawca miał we własnym zakresie
zakupić sprzęt, zatrudnić i wyszkolić personel.

Koszt przeprowadzenia cyklu zajęć naukowo – technicznych dla jednej grupy to około 7 tys. zł. Na koszty
składają się: wynagrodzenie animatorów, materiały do pokazów( np. odczynniki chemiczne), transport i
instalacja.

Cykl zajęć naukowo – technicznych składał się będzie z następujących elementów i zagadnień
Maszyny proste
Dźwięk
Światło i jego właściwości
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Grawitacja
Temperatura i ciepło
Elektryczność
Siła nośna
Elementy biologii (wszystko w małej skali)
Elementy chemii pokazowej

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