
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: VII. Promocja integracji społecznej

1.2 Numer i nazwa Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej

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

1.6 Numer konkursu: nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu: "Idę do pracy"
1.8 Okres realizacji projektu: Od 01.01.2011 Do 31.12.2011

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 / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2.2 Status prawny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL) 5871595370
2.4 REGON: 002837216
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2.5 Adres siedziby:

Ulica: Fiołkowa
Nr domu: 2
Nr lokalu: B
Miejscowość: Kosakowo
Kod pocztowy: 81-198
Telefon: /58/ 620-82-02

Fax: /58/0620-82-02
w.26

2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Ariana Pienczke

2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Ariana Pienczke
2.7.1 Numer telefonu: /58/620-82-02
2.7.2 Adres poczty elektronicznej: gops@kosakowo.pl
2.7.3 Numer faksu: /58/620-82-02 w.26
2.7.4 Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Fiołkowa 2B
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. 

Gm. Kosakowo na koniec 4 kwartału 2010 r. liczy 9.399 mieszk., w tym 4.712 kobiet (K), z czego 3,18 % stanowią osoby
zarej.w PUP w Pucku. Ogółem zarej. jest 299 os., w tym 168 K (56%),
- bezrob. do 25 r.ż. – 44, w tym 24 K(55%),
- długotrwale bezrob. – 106 os., w tym 96 K(91%),
- pow. 50 r.ż. – 66 os., w tym 28 K(42%),
- bez kwal. zawod. – 83 os., w tym 48 K(58%),
- samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18 r.ż. – 18 os., w tym 15 K(83%),
- niepełnospr. bezrob. – 6 os., w tym 5 K(83%),
- bez wykształc. śr. – 160 os., w tym 78K(49%),
- bez dośw. zawod. – 58 os., w tym 35 K(60%).
W/w dane procent.wskazują, że większość zarejestr. bezrob. to K. Dane il. w podz. na płeć są zasadne do real. projektu i
dot. zasięgu real. projektu w gm. Kosakowo.
W przyp. bezrob. należy uwzgl. l. os., kt.pracuje i nie jest zaresjetr. w tut. PUP. Na podst. os. obj. pom. społ.w naszym ośr.
większość osób nieakt. zawod. to K, kt. zajm. się dziećmi, nie prac.i są ubezp. przy pracuj. mężu. Nasi klienci pracują na
um-zlec. lub na „czarno”. Z powyższych danych il. i jakośc. wynika, że większość zgłasz. się po pomoc stanowią kobiety,
dlatego będą one stanowiły większość względem mężczyzn bioracych udział w projekcie. W zw. z tym politykę równości płci
w naszym projekcie będziemy realiz. poprzez:
- podn. przez K i M pocz. wart.,
- zmianę myśl. dot. poglądu na płeć i wynikające z nich pełnione role społ.,
- uświad. wszystkim K i M biorącym udział w projekcie o równym podz.w wypełn. obow. rodz.,
- nabyw. umiej. godz. życia rodz. z zawod.,
- nabyw. umiej. prawidł. określ. i pełnienia swoich ról społ.
Analiza syt. wskazuje na nierówność ze względu na płeć, a nasze dane w podziale dot. zasięgu i obszaru dział. proj. w zw. z
czym spełniona jest zasada horyzontalna równ. szans K. i męż. Na koniec 4 kwart. 2010 r. GOPS w Kosakowie objął pom.
230 rodz., z czego u 80 rodzin gł. przycz. korzyst. z pomocy było bezrob. Dla tych rodzin pomoc GOPS niejednokr.stanowi
gł. źródło dochodu. U rodzin tych wyróżnić można nast. problemy: wielopokoleniowość w korzyst.z pom. społ., uzależn.od
pom. społ., wyuczona bezradność w radz. sobie w trudnych syt., dziedzicz.ubóstwa, post. roszczeniowa, niska samoocena
czł. rodz., niska motyw. do podejm. działań, brak pozyt. wzorców, brak nawyku pracy, niskie wykształc. Przekłada się to na
ubóstwo, zaniedb. rodz., naduż.alkoholu. Opisane zjawiska powod. konieczność zwróc.uwagi na os. i rodz. zagr. wykl. społ.,
a w zw. z tym podjęcia wobec nich odp. działań, które wspomogą w odzysk. przez te os. poczucia wł. wart. i wiary we wł. siły.
W zw. z powyższym zasadna jest realiz. projektu syst. „Idę do pracy”. Jego zad. będzie real. form akt. integr., które pozwolą
wykszt. umiej. pozwalające na pełnienie ról społ., op.-wych., motyw. do podn.kwalifik. zawod. i zdobyw. dośw. zawod.
GOPS posiada „Strategię integracji i rozw. probl. społ. gm. Kosakowo na lata 2006-2013”, czyli spełnia kryt. meryt.
Głównym celem projektu jest zwiększenie szansy 24 kobiety i 6 mężczyzn z terenów wiejskich gm. Kosakowo, którzy są
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bezrobotni i/lub zagrożeni wykluczeniem społecznym na usamodzielnienie poprzez reintegrację zawodową i społeczną.
Cele szczegółowe projektu:
- zwiększ. motyw. do podj. pracy,
- kształt. umiej. sprawnego porusz.się po rynku pracy,
- zwiększ. pocz. wł. wart.,
- wzmocn. więzi m-y rodzicami a dziećmi,
- zwiększ. umiej. wych.,
- nabyw. umiej. godzenia życia rodz. z zawod.,
- nabyw. umiej. prawidł. określ. i pełnienia swoich ról społ.
Realizowane one będą poprzez:
- warszt. psycholog: spotkania grupowe, zaj.integracyjne i kształcące,
- warszt. z dor.zawodowym,
- szkolenia zawod.,
- konsult. ind.
Projekt wpisuje sie w dział. na rzecz pokonywania barier wejścia/powrotu na rynek pracy osób zagr. wykl. społ. i
wykluczonych społ. Woj. Strategii Rozwiąz. Probl. Społ. na lata 2007-2013 i jest spójny z celami i kier. wyznacz. przez
Strategię Rozw. Probl. Społ.Powiatu puckiego na lata 2006-2013, realizacja proj. jest zgodna z Planem dział. woj.
pomorskiego dla Priorytetu VII oraz Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL 2007-2013.

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. 

Wsparc. zost. obj. 24 K i 6 M bezrob. i/lub nieakt. zawod. i/lub zatrudnionych zagrożonych wykl. społ., w wieku akt. zawod.
(15-64) korzyst. ze świadczeń pom. społ. w rozum. przepisów o pom. społ. oraz os. trakt. jako otoczenie os. wyklucz. społ.
Cała gr. zost. objęta wsparciem w ramach kontr. socjalnego.
Ogł. o rekrut. ukażą się w „Biuletynie rady i wójta gm. Kosakowo”. Inf. o naborze wywieszona zostanie w UG, w Biurze Proj.,
NZOZ Kosakowo i innych m-cach na terenie gm. Następnie prac. socj. przepr. rozm. z potencj. uczestn. Każdy z nich
zostanie poinf.o realiz. proj., jego założeniach, celach, dział. Rekrutacja odbywać się będzie w I i II 2011 r. Prowadzona
będzie przez Zesp. Proj. Warunkiem uczestn w proj. bedzie złożenie przez kandydata wypełnionej ankiety rekrutacyjnej i
podpisanie oswiadczenia w Biurze projektu. Wyłonione os. podpiszą dekl. uczestn. w projekcie oraz kontr. socj.
Gr.składać się będzie z 30 osób: 24 K i 6 M(wraz z listą rezerw. 5 os.), kt.są bezrobotni i/lub nieakt. zawodowo i/lub
zatrudnieni, zagrożeni wykl. społ., ale będący z wieku akt. zaw. i korzyst. z pom. społ. Ze względu na brak możl. pogodzenia
obow. zawod. i wych. uczestn. mają trudn. w akt. porusz. się na rynku pracy, są bierni i niezaradni życiowo. Brak pracy i
motyw. do jej podjęcia sprawia, że znajd.się oni w trudnej syt. mat.-byt., co niejednokrotnie przeobr. się w wieloletnie korzyst.
z pom. fin.tut. ośrodka. Os. te borykają się z probl.w spr. op.-wych., mają trudn. w pogodzeniu obow. zawod. i wych., z
problemami z prawidł. pełn. ról społ., mających trudn.w akt. porusz.się na rynku pracy, zaniżonym pocz. wł. wart. i często
długotrwałą przerwą w życiu zawod., nie mających wsparcia ze str. najbliższych.

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

Status uczestnika Liczba
osób

Bezrobotni 25
w tym osoby długotrwale bezrobotne 16
Osoby nieaktywne zawodowo 5
w tym osoby uczące lub kształcące się 0
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
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Ogółem 30
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. 

Zad. nr 1 – Aktywna integracja
Zawartych zost. 30 kontr. socj., w ramach kt. realiz. będą nast. dział.:
-Warszt. psycholog., radzenie sobie ze stresem i agresją, podn. umiej. samooceny, wiary w siebie dla 30 uczestn. (4 g.x6
m-cy, łącznie nie mniej niż 24 g.),
-Warszt. akt. poszuk. pracy i podnosz. umiej. społ., zwiększ. motyw. do podj. pracy, kształt. umiej. sprawnego porusz. się po
rynku pracy,nabywanie umiej. prawidł. określ. i pełnienia swoich ról społ.dla 30 uczestn. (4 g.x4 m-ce, łącznie nie mniej niż
16 g.),
-Kursy zawod. dla 30 uczestn. na podst. ind. ścieżki rozwoju (na etapie pisania wniosku brak możl. szczeg. określ. rodz.
kursów oraz godz. czasu ich real., łączny czas trwania kursów 6 m-cy),
-Treningi godzenia życia zawod. i rodz., wzmocn. więzi m-y rodzicami a dziećmi, zwiększ. umiej. wych.,dla 30 uczestn. (4
g.x3 m-ce, łącznie nie mniej niż 12 g.),
-Konsult. ind. z radcą prawnym dla 30 uczestn. (6 g.x8 m-cy, łącznie nie mniej niż 48 g.),
-Konsult. indywid. z psychol. dla 30 uczestn. (6 g.x8 m-cy, łącznie nie mniej niż 48 g.),
-Blok szkoleń/warszt. ze specjalist. (m.in. ginekologiem lub położną mające na celu kształt. postaw prozdrow., zaznajomienie
kobiet z problematyką chor. kobiecych,profilaktyką, antykoncepcją,zdrowym trybem zycia, lekarzem og., pediatrą,
dietetykiem, psychiatrą, radcą prawnym oraz z zakr. savoir vivre, wizażu, wyglądu zewn., kt. ma na celu wzm. pocz. wł wart.
poprzez autoprezentację jako zasadniczy czynn.komp. zawod. i społ. człowieka oraz war. jego rozw.) dla 30 uczestn.
(łącznie nie mniej niż 24 g.x8 m-cy),
-Skier. na bad. z med. pracy dla 30 uczestn.,
-Opieka nad os. zależnymi (dziećmi) w czasie zajęć dla 30 uczestn.
-Praca 2 asystentów w środ. – wspieranie rodzin w osiągnięciu celu projektu. 1 asystent ma 3 rodziny (wymiar na asystenta
40 g.x6 m-cy).
GOPS w Kosakowie zatrudni 2 asystentów rodzin na 6 m-cy 2011 r. Dział. asystenta rodziny skoncentr.będzie na rozwi.
probl. rodziny, z określ. przyczyn problemu oraz poszukiw. rozw., ich ocena i wprowadz. w życie, a tym samym pomoc w
osiągn. celu projektu. Jest to wykorzystanie instrumentu aktywizacji społecznej.
Działania w aktywnej integracji zrealizowac maja cele szczegółowe projektu.

Zad. nr 2 – Praca socj.
GOPS spełnia wymóg organiz. Pracuje 3 prac. socj. zatrudn. na czas nieokreśl. Ponadto - kontynuacja prac. socj. zatrudn. w
ramach projektu syst. w 2008r. Do real. zad. projektu zostanie oddelegowanych 2 prac. socj. (wynagr. w formie premii
zgodnie z regul. ośrodka). Prac. socj. w I i II 2010r. przepr. rekrutację, a w III 2010r. podpiszą kontrakty socj. Ich praca z
uczestn. Projektu m.in. upowszechnianie inst. akt. integr., real. kontraktów socj. trwać będzie przez cały 2011r.
Przewiduje się szkol. z zakr. superwizji (1x6g. szkol.) w ramach obserwacji i refleksji w praktyce terap. oraz wsparcia w pracy
asyst. i prac. socj.
GOPS w Kosakowie posiada „Strategię integr. i rozw. probl. społ. gm. Kosakowo na lata 2006-2013”, czyli spełnia kryteria
meryt.

Zad. nr 3 – Wsparcie dochodowe
W zw. z zawarciem 30 kontr..socj. uczestn. projektu otrzymają pomoc w formie zas. cel. Ośrodek spełnia wymogi fin. tj.
zapewnia wkład wł. ze środków JST, co oznacza, że posiadamy wkład wł. w wys. równej 9,75% wart. projektu.

Zad. nr 4 – Zarządz. i promocja projektu
GOPS w Kosakowie zatrudnia 3 prac. socj. na czas nieokr. Ponadto zatrudniony jest 1 prac. socj. do projektu, kt. wynagr. fin.
jest ze środków. UE. GOPS zatrudni 2 asyst. rodzin na 6 m-cy 2011 r. Do real. projektu zaangażowani będą: koordynator
projektu(KP), asystent koord. (AK), księgowa (K), radca prawny (RP), specj. ds. zam publ. (SdsZP), 2 asyst. rodz, 2 oddeleg.
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prac. socj, 1 prac.socj. zatrudn. na pełen etat.
Projekt będzie zarządz. przez zespół projektowy w składzie: KP, AK, K, RP, SdsZP.
Szczeg. zad. w/w os. opisane są w pkt.3.5 wniosku.
W 2011 roku przewidujemy zakup mat. promoc. w postaci ulotek, ogłoszeń, informacji w prasie lokalnej i regionalnej. Dla
uczestn. proj. zaplanowano zakup długopisów z logo. Zorganizujemy spotk. inform. mające na celu zaznaj. zaproszonych
gości z IV edycją projektu.
Na zak. Projektu przewidujemy konferencje podsumowującą cały rok trwania projektu. Planujemy wykonać kalendarze na
kolejny rok ze zdjęciami z całorocznej real. projektu. Kalendarze te zostaną rozdane wszystkim uczestn. i zaproszonym
gościom. Drukowanie ich w ilości 30 szt. tylko dla uczestn. nie kalkuluje się w drukarniach, gdyż cena małej ilości jest wyższa
niż przy większym zamówieniu. Jednocześnie kalend.będą środkiem utrwalającym projekt w pamięci uczestn. oraz osób nie
związanych lub mniej związanych z proj. Wśród zapr. gości znajdą się włodarze gminy Kosakowo, radni, sołtysi, inne os.
mające wpływ na życie mieszk. oraz wszystkie os. zaangażow. w real. proj. Przewidujemy wykonanie teczek, w kt. zostaną
wręczone dyplomy i certyfikaty. Zakupimy ramki z logo ze zdjęciem gr., kt. mają na celu utrwalenie w pamięci udział w
projekcie, a jednocześnie są formą uznania za cały rok pracy dla uczestn. oraz wieloletnią pamiątka. Planujemy zakup
nagród dla najbardziej zaangażowanych i wybijających się uczestn. proj. w celu wyróżnienia ich i pownego wzm. pocz. wł.
wart. Konf. na zakończ. z real. proj. jest uroczystym wydarzeniem podsum. cały rok pracy, na którym włodarze gminy mają
możliwość ocenienia działań i podjęcia decyzji co do zasadności kontynuowania realizacji projektu w kolejnych latach. W
konferencji tej udział będzie brało do 70 osób, dlatego catering wraz z wynajęciem sali przewidzieliśmy na 5.000,00 zł.
Będzie się on składał z zupy 2-go dania i zest. surówek, kawy, herbaty, napoi, ciast, zimn. przekąsek. Zaznaczyć należy, że
możli. zjedzenia posiłku w restauracji, w towarzystwie włodarzy gminy jest jedyną taką okazją dla uczestn. proj. i jest dla nich
dodatkowym wyróżnieniem i nagrodą za cały rok pracy.

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. 

Rezult. twarde:
-24 K i 6 M zak. udział w dział. akt. integr.,
-24 K i 6 M objętych zost. kontraktami socj.,
-24 K i 6 M ukończy warszt. psychol. radzenie sobie ze stresem i agresją, podn. umiej. samooceny, wiary w siebie,
-24 K i 6 M ukończy warszt. akt. poszuk. pracy i podn. umiej. społ., zwiększ. motywacji do podj. pracy, kształt. umiej. sprawn.
porusz. się po rynku pracy, nabywanie umiej. prawidł. określ. i pełnienia swoich ról społ.,
-24 K i 6 M ukończy kurs zawodowy na podst. ind. ścieżki rozw.,
-24 K i 6 M uczestn. będzie w treningu godzenia życia zawod. i rodz., wzmocnienie więzi między rodzicami a dziećmi,
zwiększ. umiej. wych.,
-24 K i 6 M skorzysta z konsult. indywid. z radcą prawnym,
-24 K i 6 M skorzysta z konsult. indywid. z psychol.,
-24 K i 6 M skorzysta z warsztatów/szkoleń ze specj. (m.in. ginekologiem lub położną, lekarzem og., pediatrą, dietetykiem,
psychiatrą, radcą prawnym oraz z zakresu savoir vivre, wizażu, wyglądu zewn.),
-24 K i 6 M zostanie skier. na bad. z med. pracy,
-6 rodzin zost. objętych wsparciem asyst. rodziny.

Rezultaty miękkie:
-wzrost umiej. porusz. się na rynku pracy u 80% uczestn.,
-zwiększ. motyw. do podj. pracy oraz podnies. aktywn. zawod. u 80% uczestn.,
-pod. pocz. wł. wart. u 80 % uczestn.,
-zwiększ. umiej. skut. porozumiewania się u 80% uczestn.,
-wzrost umiej. społ. dot. sprawowania opieki i wych. dzieci u 80% uczestn.,
-nabycie umiej. godzenia życia rodz. z zawod. u 80% uczestn.

Wartość dodana do projektu / osiągnięcie dodatk. rezultatu:
-pozostawienie dzieci z 6 rodzin w rodzinach naturalnych.

Produkty:
-24 g. warszt. psychol., radzenia sobie ze stresem i agresją, podn. umiej. samooceny, wiary w siebie uczestn.,
-16 g. warszt. akt. poszukiw. pracy i podnoszenia umiej. społ., zwiększenia motywacji do podj. pracy, kształt. umiej.
sprawnego poruszania się po rynku pracy, nabywania umiej. prawidł. określ. i pełnienia swoich ról społ.,
-30 ścieżek indywid. rozwoju,
-12 g. treningów godzenia życia zawod. i rodz., wzmacn. więzi m-y rodzicami a dziećmi, zwiększ. umiej. wych.,
-48 g. ind. konsult. z radcą prawnym,
-48 g. ind. konsult. z psychol.,
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-24 g. przeznaczone na blok szkoleń/warsztatów ze specj. ,
-30 badań z med. pracy.

Monitor. rezult. twardych:
-zaśw. z zakończ. udziału w dział. akt. integr. (obejm. warszt., szkol., treningi) ,
-certyfikatów (z kursów zawod.),
-list obecn. (na poszcz. zajęciach, spotk. ind.),
-sprawozdań z pracy asystenta rodziny z daną rodz.,
Monitor. rezult. miękkich:
-ankiet ewal., ankiet bad. poziom zadowol. i wzrost wiedzy,
-opinii specj./trenerów.
Monitor. produktów:
-ankiety bad. wzrost wiedzy i umiej. zdobytych podczas warszt psychol, akt. posz. pracy, treningów i in. szkoleń i warszt.
-lista os., kt wykon. bad. z med. pracy.
-listy obecn. ze spotk. ind.
-lista os, kt. ukończ.kurs zaw. wg ind. ścieżki rozw.
-dokum. fotogr.

Za monitoring odp. KP. Real. rezult. i produktów przyczyni się do osiągn. założ. celu projektu, tj. zwiększ. szansy 24 K i 6 M z
terenów wiejskich gm. Kosakowo, kt. są bezrobotni i/lub zagrożeni wykl. społ. na usamodziel. poprzez reintegrację zawod. i
społ.

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. 

GOPS w Kosakowie zrealizował już 3 edycje projektu „Idę do pracy” od 2008 r.
Wydatki zatw. przez IP w poszczeg. latach realiz.:
2008r. – 239.163,75 zł
2009r. – 401.177,64 zł
2010r. – 365.260,12 zł
W ciągu 2 poprz. lat udział w projekcie zakończ. 47 os., w tym: 30 k. i 17 m. W roku 2010 udział zak. 35 uczestn., w tym: 23
k. i 12 m. We wszystkich edycjach projektu osiągnięto zakładane rezult.
GOPS w Kosakowie zatrudnia 3 prac. socj. na czas nieokr. Ponadto zatrudniony jest 1 prac. socj. do projektu, którego
wynagr. fin. jest ze środków UE. GOPS zatrudni 2 asyst. rodzin na 6 m-cy 2011 roku. Do real. projektu w 2011 r.
zaangażowani będą: koordynator, asystent koord., księgowa, radca prawny, spec. ds. zam. publ., 2 asyst. rodzin,2 oddeleg.
prac. socj., prac. socj. zatrudniony na pełen etat.
KP (premia, 30g./mies.) - zadania:
-nadzór nad popr. real. zad.
-podejm. strateg. dec. dot. zmian w harmonogr. oraz kwalifikow. kosztów
-zarządz. budżetem proj.
-kontrola dok. fin.
-merytor. kontrola zadań
-nadzór nad prawidł wydatk. środków zgodnie z zasad. kwalifikow. kosztów w ramach POKL
-przyg. wn. płatn. w cz. meryt. i fin. oraz in. sprawozd. i dok. - przygotowyw. na żądanie IP
-kontrola przyg. mat. promoc.
-przyg. i realiz. umów
-prowadzi rozmowy z firmami szkol. i wszystkimi in. os. działając. w projekcie
-konsultuje i sprawdza zam. publ.
-nadzoruje rekrutację prowadz. przez prac. socj.
-zajmuje się meryt. str. projektu, terminowością realiz. poszcz. zadań
-prawidł. wyk. budżetu
-nadzoruje os. zaangażow. w projekt
-monitoring rezult. twardych i miękkich
-bieżący monitoring pracy firm szkol.
-nadzoruje dział. promoc.
-współprac. z RP w zakresie merytor., zasięga opinii i porad prawnych m.in. przy projektach aktów prawnych, popr.
przygotowywanych wewn. dokum. (regulamin, wszelkiego rodz. protokoły, zarządz. itp.) z wytycznymi, w przyg. umów z
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prac., z firmami szkol., przy syt. spornych wynik. z bieżących probl.
-nadzoruje pracę asystentów rodzin i prac. socj.
-prowadzi spotk. zesp. projekt.,omawia bieżące spr. i nadz. jego pracę.
AK (prac. wł.-um.-zlec. 20 g./m-c) - zadania:
-prowadzi Biuro Projektu
-wspier. dział. KP, w tym pomoc w org. działań
-bieżąca pomoc w przyg. i sporz. dok. proj., zbieranie raportów i sprawoz. od czł zesp. proj.
-bieżącą dokum. i jej arch.
-rejestr faktur
-prow. koresp., przek. inf., nawiąz. kontaktów
-pomoc w wyszuk. dost. towarów i usług niezbędnych do real. proj.
-bieżąca pomoc realizatorom i podwykonawcom w przyg. mat. prom.
-pomoc w przyg. wn.o pł. wraz z wymag. zał.
-zajm się zakupem mat. biur.
-na bieżąco promuje realiz. projektu,oznacza logo sprzęt i dokum., zajmuje się str. promoc. przy spotk. inf.-prom., konferencji
na zakończ., opracowuje ulotki, ogł., teczki, itp.
K (20g./mies, prac.wł., premia), zadania:
-odp. za str. fin. projektu
-przyg. raportów fin. proj.
-przyg. list wypłat
-przyg. sprawozd. okr. i końc., wniosków o pł., harmonogramów płatności
-rozlicz. faktur
-nadzorow. dokum. fin.-księgowej
-monitoring i form. nadzór nad procesem real. proj. pod wzgl. zgodn. z umową o dofin.
-kontrola wydatk. śr. fin.
-opisywanie i ewidencj. dok. księg. zgodnie z wytycznymi unijnymi
-monitor. wszelkich zmian w wytycznych i in. regul. dot. real. proj.mających wpływ na prawidł. rozliczenia proj.
-nadzór nad prawidł. wydatkowaniem dotacji oraz analiz. postępu finansowego real. proj.
-archiwizacja dokum. rozl.
S ds.ZP (prac. z zewn., usł. zlec. 10g/m-c,) - zadania:
-sporz. i prowadz. postępowania dla zam. publ., wraz z prowadzeniem całej dok. postęp., przyg. dok., oferty, planu dział.,
specyf. danej oferty
-prowadz. post. przetarg.
-bieżące monitor.przepisów i praktyki zam. publ.
-wyk. zad. zw. z akt. potrzeb. proj. w zakr. zam. publ.
RP (prac. z zewn., usł. zlec. 4g/m-c), zadania:
-doradza KP w spr. merytor.
-pomoc prawna, a w szczeg. udziela porad prawnych
-sporz.opinie prawne
-oprac. projektów aktów prawnych
-wyst. przed sądami i urzędami w spr. będących przedm. projektu
-sprawdza popr. przyg. wewn. dokum. (regulamin, protokoły, zarządz. itp.) z wytycznymi
-pomaga KO w przygot. umów z pracown., firmami szkol.
-zatwierdza i parafuje poprawn. wszystk. umów zw. z real. proj.
-czuwa nad popr. dok. zakupów pod kątem prawnym
-rozstrzyga sporne syt. wynik. z bieżących probl.
-śledzi zmiany w przepisach dot. zarządz. projektem.
2 prac. socj.,premia, 20g./m-c, zadania:
-zawarcie i prowadz. 30 kontr. socj.
-wszelkie dział. zw. z realiz. zad. aktywna integracja, praca socj. oraz wsparcie dochodowe.
Ponadto do realiz. projektu zost. zaangażowani specj.: doradca zawod. (m.in. określi ścieżkę zawodową), psycholog (pracuje
nad osobowością i wzmacn. rezult. miękkich), trenerzy (rozw. kompet. osob. i społ., umiej. interperson.), radca prawny
(konsultacje ind. z uczestn.), firmy szkol.
Biuro projektu znajduje się w siedzibie GOPS. Dział. w projekcie będą prowadz. zgodnie z przepisami prawa zam. publ.
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IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria 2011 Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2) 376 745,66 zł 376 745,66 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie 326 745,66 zł 326 745,66 zł
Zadanie 1: Aktywna integracja 150 000,00 zł 150 000,00 zł
Zadanie 2: Praca socjalna 72 302,96 zł 72 302,96 zł
Zadanie 3: Wsparcie dochodowe 36 732,70 zł 36 732,70 zł
Zadanie 4: Zarządzanie i promocja 67 710,00 zł 67 710,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie 50 000,00 zł 50 000,00 zł
rozliczane ryczałtem 4.1.2/(4.1.1-4.1.3) 0,00 % 0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem 2 050,00 zł 2 050,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 0,54 % 0,54 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem 0,00 zł 0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 %

4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł

4.3 Wkład własny 36 732,70 zł 36 732,70 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł
4.3.2 w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł

4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 – (4.2 + 4.3 )] 340 012,96 zł 340 012,96 zł

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

4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 12 558,18 zł

Suma kontrolna: 7A7A-350C-3EA5-E7A3       Wersja Generatora: 5.3

 8



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 l ub
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. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

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: 04.03.2011

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 Gdańsku
 pomocy Punktu Informacyjnego w
 pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
 inne doradcy IP z UM w Gdańsku
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2011 Łącznie
liczba

uczestników
Kwartał - - - -

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 1 - Aktywna integracja

Etap 1 - warsztaty psychologiczne, radzenie sobie ze stresem i agresją, podnosz. umiej. samooceny, wiary w
siebie  

Etap 2 - warsztaty akt. posz. pracy i podnosz. uniej. społ, zwiększ. motyw. do podj. pracy, kształt. umiej.
sprawnego poruszania się po rynku pracy...  

Etap 3 - Kursy zawodowe  

Etap 4 - Treningi godzenia życia zawodowego i rodzinnego...  

Etap 5 - Konsultacje ind. z radcą prawnym  

Etap 6 - Konsultacje ind. z psychologiem  

Etap 7 - Blok szkoleń/warsztatów...  

Etap 8 - Skierowanie na badania...  

Etap 9 - Opieka nad dziećmi  

Etap 10 - Praca asystentów  

Liczba uczestników 30  30  30  30  30

Zadanie 2 - Praca socjalna

Etap 1 - Rekrutacja uczestników projektu  

Etap 2 - Podpisanie kontraktów socjalnych  

Etap 3 - Realizacja kontraktów socjalnych  

Etap 4 - Praca asystentów rodzin  

Liczba uczestników 30  30  30  30  30

Zadanie 3 - Wsparcie dochodowe

Etap 1 - Zasiłki celowe z GOPS  

Liczba uczestników 30  30  30  30  30

Zadanie 4 - Zarządzanie i promocja

Etap 1 - Spotkanie informacyjne  
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Etap 2 - Ogłoszenia prasowe  

Etap 3 - Kampania informacyjno - promocyjna  

Etap 4 - Konferencja na zakończenie  

Etap 5 - Rekrutacja uczestników  

Etap 6 - Obowiazki koordynatora projektu  

Etap 7 - Praca księgowej  

Etap 8 - Praca asystenta koordynatora  

Etap 9 - Praca konsult-radcy prawnego  

Etap 10 - Praca specj. ds. zam. publ.  

Liczba uczestników 0  0  0  0  0
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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) 376 745,66 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 326 745,66 zł
Zadanie 1: Aktywna integracja 150 000,00 zł
1. Realizacja kontraktów
socjalnych NIE NIE osoba 30 5 000,00 zł 150 000,00 zł

Zadanie 2: Praca socjalna 72 302,96 zł
2. Wynagrodzenie pracownika
socjalnego zatrudnionego od 2008
r. (etat)

NIE NIE miesiąc 12 4 000,00 zł 48 000,00 zł

3. Premie dla 2 oddelegowanych
pracowników socjalnych
(20godz./m-c.)

NIE NIE osoba 2 11 250,00 zł 22 500,00 zł

4. Delegacje NIE NIE delegacje 8 100,00 zł 800,00 zł
5. Koszty komunikowania się z
klientem - ryczałt samochodowy NIE NIE miesiąc 12 83,58 zł 1 002,96 zł

Zadanie 3: Wsparcie dochodowe 36 732,70 zł
6. Zasiłki celowe z GOPS NIE NIE grupa 1 36 732,70 zł 36 732,70 zł
Zadanie 4: Zarządzanie i promocja 67 710,00 zł
7. Premia koordynatora projektu
(30 g. mies.) NIE NIE miesiąc 12 2 500,00 zł 30 000,00 zł

8. Wynagrodzenie asystenta
koordynatora (umowa-zlecenie)
20g./m-c

NIE NIE miesiąc 12 1 800,00 zł 21 600,00 zł

9. Delegacje NIE NIE miesiąc 8 100,00 zł 800,00 zł
10. Prowadzenie rachunku
bankowego NIE NIE miesiąc 12 100,00 zł 1 200,00 zł

11. Spotkanie informacyjne -
poczestunek (kawa, herbata,
napoje, ciasta, owoce, zimny
bufet)

NIE NIE sztuka 1 2 000,00 zł 2 000,00 zł

12. Opracowanie i druk ulotek
promocyjnych NIE NIE sztuka 50 5,00 zł 250,00 zł

13. Długopis z logo NIE NIE sztuka 30 5,00 zł 150,00 zł
14. Ogłoszenia prasowe NIE NIE sztuka 2 650,00 zł 1 300,00 zł
15. Opracowanie i druk kalendarzy NIE NIE sztuka 100 16,00 zł 1 600,00 zł
16. Ramka ze zdjęciem (wraz z
kosztami opracowania i druku) NIE NIE sztuka 30 50,00 zł 1 500,00 zł

17. Teczka z certyfikatem NIE NIE sztuka 30 12,00 zł 360,00 zł
18. Konferencja na zakończenie -
catering NIE NIE sztuka 1 4 000,00 zł 4 000,00 zł

19. Konferencja na zakończenie -
nagrody NIE NIE komplet 1 500,00 zł 500,00 zł

20. Niszczarka do dokumentów TAK NIE sztuka 1 1 600,00 zł 1 600,00 zł
21. Laminator TAK NIE sztuka 1 450,00 zł 450,00 zł
22. Ładowarka baterii aparatu
fotograficznego NIE NIE sztuka 1 200,00 zł 200,00 zł

23. Wskaźnik laserowy do
prezentacji NIE NIE sztuka 1 200,00 zł 200,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 50 000,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł
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Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 2 050,00 zł

0,54 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł

0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 376 745,66 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) 376 745,66 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 326 745,66 zł
Zadanie 1: Aktywna integracja 150 000,00 zł
1. Realizacja kontraktów
socjalnych NIE NIE osoba 150 000,00 zł

Zadanie 2: Praca socjalna 72 302,96 zł
2. Wynagrodzenie pracownika
socjalnego zatrudnionego od 2008
r. (etat)

NIE NIE miesiąc 48 000,00 zł

3. Premie dla 2 oddelegowanych
pracowników socjalnych
(20godz./m-c.)

NIE NIE osoba 22 500,00 zł

4. Delegacje NIE NIE delegacje 800,00 zł
5. Koszty komunikowania się z
klientem - ryczałt samochodowy NIE NIE miesiąc 1 002,96 zł

Zadanie 3: Wsparcie dochodowe 36 732,70 zł
6. Zasiłki celowe z GOPS NIE NIE grupa 36 732,70 zł
Zadanie 4: Zarządzanie i promocja 67 710,00 zł
7. Premia koordynatora projektu
(30 g. mies.) NIE NIE miesiąc 30 000,00 zł

8. Wynagrodzenie asystenta
koordynatora (umowa-zlecenie)
20g./m-c

NIE NIE miesiąc 21 600,00 zł

9. Delegacje NIE NIE miesiąc 800,00 zł
10. Prowadzenie rachunku
bankowego NIE NIE miesiąc 1 200,00 zł

11. Spotkanie informacyjne -
poczestunek (kawa, herbata,
napoje, ciasta, owoce, zimny
bufet)

NIE NIE sztuka 2 000,00 zł

12. Opracowanie i druk ulotek
promocyjnych NIE NIE sztuka 250,00 zł

13. Długopis z logo NIE NIE sztuka 150,00 zł
14. Ogłoszenia prasowe NIE NIE sztuka 1 300,00 zł
15. Opracowanie i druk kalendarzy NIE NIE sztuka 1 600,00 zł
16. Ramka ze zdjęciem (wraz z
kosztami opracowania i druku) NIE NIE sztuka 1 500,00 zł

17. Teczka z certyfikatem NIE NIE sztuka 360,00 zł
18. Konferencja na zakończenie -
catering NIE NIE sztuka 4 000,00 zł

19. Konferencja na zakończenie -
nagrody NIE NIE komplet 500,00 zł

20. Niszczarka do dokumentów TAK NIE sztuka 1 600,00 zł
21. Laminator TAK NIE sztuka 450,00 zł
22. Ładowarka baterii aparatu
fotograficznego NIE NIE sztuka 200,00 zł

23. Wskaźnik laserowy do
prezentacji NIE NIE sztuka 200,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 50 000,00 zł
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w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 2 050,00 zł

0,54 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł

0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą 376 745,66 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:
W zad. nr 4 - zarządz. i promocja przewiduje się zakup:
-laminatora w celu zabezp. dokum., ochrony zdjęć przed zniszczeniem, dbanie o estetyczny wygląd i trwałość,
-niszczarka do dokum. - celem zniszcz. niepotrzebnych dokum. w sposób uniemożliwiajacy odczytanie ich przez os.
niepowołane.
W 2008r. zakupiono: laptop, projektor, ekran do projekcji, aparat cyfr., dla nowozatrudnionego prac. socjalnego:
komputer z oprogramowaniem, biurko, krzesło obrotowe, drukarka.
W roku 2009 zakupiono: zestaw mebli dla pracowników socjalnych, , dla nowozatrudnionego prac. socj. - biurko, krzesło
obrotowe, komputer z oprogramowaniem oraz drukarkę laserową. Zakupiono również - flipchart, kserokopiarkę z
szafką, komputer dla koordynatora projektu.
W roku 2010 zakupiono: roll-up, laptop z oprogramowaniem dla księgowej, zestaw mebli dla koordynatora, krzesła na
spotkania zespołu projektowego.
W koszty pośrednie wlicza się Komunikowanie się z klientem, tj. zakup artykułów biurowych i artykułów piśmienniczych,
tonerów do drukarek i kserokopiarki, opłaty na przesyłki kurierskie z wnioskami o dofinansowanie i o płatność do IP,
koszty związane z usługami pocztowymi, telefonicznymi.

W koszty pośrednie wlicza się również wynagrodzenia, które będą rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych
kosztów:

-Wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych (usługa zlecona) 10g./m-c (3 m-ce po 1 000zł, łącznie 3
000zł),jego zadania to: sporządzanie i prowadzenie postępowania dla zamówień publicznych, wraz z prowadzeniem
całej dokumentacji postępowania, przygotowywanie dokumentów, oferty, planu działania, specyfikację danej oferty;
prowadz. postępowania przetargowego; bieżące monitor.przepisów i praktyki zam. publ.; wykonywanie zadań
związanych z aktualnymi potrzeb. proj. w zakr. zam. publ.

-Wynagrodzenie radcy prawnego (usługa zlecona) 4g./m-c (10 m-cy po 600 zł, łącznie 6 000zŁ),jego zadania to:
doradza KP w spr. merytor; pomoc prawna, a w szczeg. udziela porad prawnych; sporządza opinie prawne; opracowuje
projekty aktów prawnych; występowanie przed sądami i urzędami w sprawach będących przedmiotem projektu;
sprawdza poprawność przygotowania wewnętrznych dokumentów (regulamin, protokoły, zarządz. itp.) z wytycznymi;
pomaga KO w przygotowaniu umów z pracownikami, firmami szkoleniowymi; zatwierdza i parafuje poprawność
wszystkich umów związanych z realizacją projektu; czuwa nad poprawnościa dokonywanych zakupów pod kątem
prawnym; rozstrzyga sporne sytuacje wynikające z bieżących problemów; śledzi zmiany w przepisach dot. zarządz.
projektem.

-Premia księgowej - 20 g./m-c (12 m-cy po 2 400, łącznie 28 800zł), jej zadania to: odpowiedzialność za stronę
finansową projektu; przygotowywanie raportów finansowych proj.; przygotowywanie list wypłat; przyg. sprawozdań
okresowych i końcowych, wniosków o płatność, harmonogramów płatności; rozliczanie faktur; nadzorowanie
dokumentacji finansowo-księgowej; monitoring i formalny nadzór nad procesem realizacji projektu pod względem
zgodności z umową o dofinansowanie; kontrola wydatkowanych środków finansowych; opisywanie i ewidencjonowanie
dokumentacji księgowej zgodnie z wytycznymi unijnymi; monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych
regulacjach dot. realizaacji projektu mających wpływ na prawidł. rozliczenia proj.; nadzór nad prawidłowym
wydatkowaniem dotacji oraz analiz. postępu finansowego real. proj.; archiwizacja dokum. rozl.

Poza cross-financingiem planuje się zakup:
-ładowarki do baterii do aparatu fotograficznego. Bieżące kupowanie nowych baterii przewyższa koszty zakupu
ładowarki,
-wskaźnik laserowy niezbędny jest do wszelkiego rodzaju wystąpień, szkolen, prelekcji czy prezentacji, w celu
przesuwania i wskazywania slajdów.
Uzasadnienie:

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną.
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