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Data wpływu wniosku o dofinansowanie projektu

Mały Inżynier Ewa Bednarek

Nazwa Wnioskodawcy

Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie
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Data rozpoczęcia projektu 2021-03-01

Data zakończenia projektu 2022-08-31

Całkowita wartość projektu 429 741,79

Kwota dofinansowania 408 091,79
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I. Określenie obszaru interwencji

II. Identyfikacja Wnioskodawcy

2.1. Dane Wnioskodawcy

1.1. Nazwa Programu Operacyjnego
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

1.2. Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego
Oś priorytetowa 8: Edukacja

1.3. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej
Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

1.4. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania
Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

1.5. Numer i nazwa formy finansowania
01. Dotacja bezzwrotna

1.6. Rodzaj działalności gospodarczej
19. Edukacja

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

1.8. Zakres interwencji (uzupełniający) (Nie dotyczy)

1.9. Rodzaj projektu
Konkursowy

1.10. Temat uzupełniający EFS
08. Nie dotyczy

1.11. Kody terytorialnych mechanizmów wdrażania
Nie dotyczy

1.12. Typ projektu
Wsparcie nauczycieli dotyczące podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć oraz wykonywanej pracy z uczniami

Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności

Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów

Nazwa Wnioskodawcy Mały Inżynier Ewa Bednarek

Forma prawna osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Forma własności Krajowe osoby fizyczne

Typ Wnioskodawcy Przedsiębiorca

Nr telefonu 792505607

Nr faksu

E-mail projekty@malyinzynier.pl

Adres strony www

Kraj Polska

Województwo wielkopolskie

Powiat Poznań

Gmina Poznań

Miejscowość Poznań

Ulica Zagrodnicza

Nr domu 8a

Nr lokalu

Kod pocztowy 61-654
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2.2. Informacja o występowaniu pomocy publicznej

2.2.1. Status Wnioskodawcy jako podatnika VAT

Poczta Poznań

NIP 622-259-51-55

REGON 301249465

Status przedsiębiorstwa mikro

Rodzaj dokumentu rejestrowego CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

Data uzyskania wpisu w dokumencie rejestrowym 2009-09-30

Inny dokument określający formę prawną Wnioskodawcy nie dotyczy

PKD Wnioskodawcy Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

PKD Projektu Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

Adres do korespondencji Mały Inżynier Ewa Bednarek, ul. Zagrodnicza 8a, 61-654 Poznań

Czy w projekcie występuje pomoc publiczna inna niż de minimis Nie

Czy w projekcie występuje pomoc de minimis Nie

Czy w projekcie występuje pomoc publiczna inna niż de minimis - II Nie

Czy w projekcie występuje pomoc de minimis- II Nie

Wnioskodawca posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT Tak

Wnioskodawca posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem Częściowo

Uzasadnienie wraz z podstawą prawną

Mały Inżynier Ewa Bednarek - jest czynnym podatnikiem Vat i zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ma
prawo odliczenia vat od wydatków ponoszonych w ramach realizowanego projektu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności
opodatkowanych podatkiem vat. Natomiast nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług,
które są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku (np. szkolenia nauczycieli)
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Tak

Nie

2.3. Partnerstwo w ramach projektu

2.3a. Partnerstwo publiczno - prywatne

2.3.1. Instytucje zaangażowane w realizację projektu (tzn. dotyczy wyłącznie projektów partnerskich)

Nazwa
Podmiotu

Rodzaj
Podmiotu

Forma prawna

Miejscowość,
Ulica, Nr
domu,
Kod
pocztowy,
Poczta

NIP Rodzaj dokumentu rejestrowego Rola podmiotu w projekcie

Udział
finansowy
partnera w
projekcie

Czy Podmiot posiada możliwość
odzyskiwania podatku VAT w związku z
realizowanym projektem

Czy Podmiot podlega
Prawu Zamówień
Publicznych

Gmina
Miłosław

Partner gminne samorządowe jednostki
organizacyjne

Kraj: Polska,
Miłosław,
Wrzesińska
19,
62-320
Miłosław

789-163-81-90 Podmiot utworzony z mocy
ustawy

Transport uczest. na zajęcia, zapewnienie sal,
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w projekcie w
ramach KN.

113 978,00 Nie Tak

Mały
Inżynier
Ewa
Bednarek

Partner
wiodący

osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą -
mikroprzedsiębiorstwo

Kraj: Polska,
Poznań,
Zagrodnicza
8a,
61-654
Poznań

622-259-51-55
CENTRALNA EWIDENCJA I
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZE

Realizacja części zajęć w projekcie, szkolenia dla
nauczycieli oraz zakup wyposażenia pracowni
matematycznych i przyrodniczych.

229 815,43 Częściowo Nie
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2.4. Osoba do kontaktu w sprawach projektu

2.5. Osoba upoważniona do podpisywania umowy o dofinansowanie/zaciągania zobowiązań

III. Informacje o projekcie

3.1. Tytuł projektu

3.2. Profil działalności, której dotyczy projekt

3.3. Miejsce realizacji projektu

3.3.1. Obszar realizacji projektu

Imię i Nazwisko Miejsce pracy Stanowisko Nr telefonu Nr faksu e-mail

Ewa Bednarek Mały Inżynier Ewa Bednarek właścicielka 792505607 ewa.bednarek@malyinzynier.pl

Imię i Nazwisko PESEL Miejsce pracy Stanowisko Nr telefonu Nr faksu e-mail

Ewa Bednarek 86081707601 Mały Inżynier Ewa Bednarek właścicielka 792505607 ewa.bednarek@malyinzynier.pl

Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie

Profil Tak/Nie

Handel Nie

Usługi Nie

Produkcja Nie

Budownictwo Nie

B+R Nie

Inny PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Nie

Nie

Projekt realizowany na terenie całego kraju

Projekt realizowany na terenie całego województwa wielkopolskiego

Województwo Powiat Gmina

wielkopolskie wrzesiński Miłosław

Typ obszaru realizacji Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
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3.4. Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2021-03-01
Wydatki
rzeczywiście
poniesione

Wydatki
rozliczone
ryczałtowoZadanie Nazwa Zadania Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań

Rozpoczęcie
realizacji
zadania

Zakończenie
realizacji
zadania

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
a) Grupy zróżnicowane ze względu na płeć, z równym dostępem do materiałów i wsparcia prowadzących dla 176 uczniów w tym 12 uczniów SPE;  
b) Wsparcie odbywa się w szkołach dostosowanych do potrzeb uczących się w niej os. niepełn. W przypadku niepełnospr. intelekt. KL we współpr. z
dyr. i wychowawcą ustalą sposób dostos. dydaktyki zaj. do danej niepełnospr;  
c) Na początku i końcu wsparcia uczestnicy wypełnią testy wiedzy w celu weryfikacji nabycia kompetencji; 
d) W ramach zajęć wykorzystane zostaną doposażone pracownie mat. i przyrod. oraz zakupione pomoce; 
e) Zajęcia (zaj.) po lekcjach w okresie IX.2021-VI.22, w blokach-30h(1h/1godz.-45min.); 
f) Grupy (gr.) zaj. zgodne z Rozp.MEN z dn.9.08.2017 w spr. zasad org. i udz. pom. psych.-pedag.(jeśli dotyczy); 
g) Jeden uczestnik może brać udział w kilku formach wsparcia, w tym 12 uczniów z SPE; 
h) W ramach zajęć zapewniony: transport; 
i) Prowadzenie zajęć zostanie powierzone nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela. 
opis tematyki zajęć w pkt. 3.5.5. 
SPM - SP Miłosław 
SPC - SP Czeszewo 
 

Zad. 1 Zajęcia dodatkowe dla uczniów Zajęcia DOSTOSOWANE DO POTRZEB UCZNIÓW, ZGODNIE Z PRZEPR. DIAGNOZĄ stanowią odpowiedź na PROBLEM 1 i 2. 2021-09-01 2022-06-26 Nie Tak

I. ZAJ. w ramach wsparcia ucznia z SPE, obejmą klasy IV-VIII szkoły podstawowej, jak również ucznia młodszego (I klasa). Powyższy warunek nie
ma zastosowania do programów wspomagających proces indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością, które obejmować mogą klasy I-
VIII.: 
1. ZAJ.KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE(max.5os. w gr.)-SPM-1 gr., SPC-1gr. 
2. ZAJ.LOGOPEDYCZNE(max.4 os. w gr.):SPM-2 gr.; SPC-1gr. 
II. ZAJ. DLA UCZN. KLAS I-VIII SP: 
1. ZAJ. WYRÓWNAWCZO-DYDAKTYCZNE(max.8 os. w gr.)-j. ang: SPM-2gr. 
2. ZAJ. WYRÓWNAWCZO-DYDAKTYCZNE(max.8 os. w gr.)-Przyrodnicze(przyroda, fizyka, chemia, biologia)-SPM-3gr. 
3. ZAJ.SPOTKANIE Z KRÓLOWĄ (8-16 os. w gr.):SPM-3 gr.; 
4. ZAJ.MATEMATYCZNE GRY I ZABAWY (8-16 os. w gr.):SPM-2 gr.; SPC-1gr. 
5. ZAJ.PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE (8-16 os. w gr.):SPM-4 gr.;SPC-2gr. 
6. ZAJ.JĘZYK ANGIELSKI (8-16 os. w gr.):SPM-2 gr.;SPC-1gr. 
7. ZAJ.MATEMATYKA W GRACH (8-16 os. w gr.):SPM-1 gr.; 
8. ZAJ.PROJEKT EDUKACYJNY (8-16 os. w gr.):SPM-2 gr.;SPC-1gr. 
9. ZAJ. PRZEDS. Z WYKORZYST. GIER PLANSZOW. (8-16 os. w gr.):SPM-1 gr. 

ZA REALIZACJĘ ZADANIA ODPOWIADA LIDER, odpowiedzialność-Koordynator LIDERA(KL). 

Działania real. z zadaniu są odp. na zdiagn. problem nr: 3. 
Szkolenia odbędą się poza szkołą (dot. szkol. 1-2) lub na terenie szkoły (dot. szkol. nr 3-5) po pracy lub w weekendy w okresie III-XII.2021. W ramach
szkoleń nr 4 i 5 każdy nauczyciel otrzyma skrypt umożliwiający przeprowadzenie 30h z danej tematyki omawianej na szkoleniu. Jeden uczestnik
może wziąć udział w kilku formach wsparcia. 
KADRA:Autorzy innowacyjnych programów zajęć, posiadający wykształc. kierunk. i doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń dla osób pracujących z
dziećmi i młodzieżą. 
RODZAJE SZKOLEŃ: 
 
1.PEDAGOGIKA SPECJALNA (KRYT.PREM.4)- 10h, 2 os.-przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze
spec. potrzebami rozwoj. i edukac., w tym z uczniem z niepełnospr.  
ZAKŁADANA DO REALIZACJI TEMATYKA: PEDAGOGIKA OSÓB Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. 
 

Zad. 2 Szkolenia dla nauczycieli
2. KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE(KRYT.PREM.4)- 9h, 4 os.-szkolenie dotyczące rozwoju uczniów oraz umiejętności, które pozwolą
nauczycielom radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z procesem wychowania. Przykładowa tematyka: cechy kompetentnego wychowawcy,
dyscyplina w klasie-uporządkowanie sposobów postępowania uczniów, strategie pomocy dziecku i wspierania rodziny. 

2021-03-01 2021-12-31 Nie Tak
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3. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY-1 gr. x 9h, (8-16 os.) Celem szkol. jest doskonalenie umiejętności
nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Nauczyciel pozna
techniki i metody pracy z uczniem kształtujące tzw. “kompetencje miękkie” niezbędne na rynku pracy, metody efektywnej komunikacji, twórcze
myślenie, skuteczna współpraca w grupie, itd. 
 
4.EKSPERYMENTY Z PRZYRODĄ - 1gr.x36hx4 os.- zajęcia grupowe dla nauczycieli przedm. przyrodniczych. Szkolenie ma na celu zachęcenie
nauczycieli do przeprowadzania eksperymentów, wykorzystywania form i narzędzi pracy, które skłonią uczniów do wyciągania własnych wniosków,
wykorzystywania swojej wiedzy w praktyce i myślenia przyczynowo-skutkowego. Nauczyciele samodzielnie wykonają działania, które potem będą
wykorzystywać w pracy z uczniem do zobrazowania wiedzy teoretycznej.  
 
5.DOŚWIADCZANIE MATEMATYKI- 1gr.x4os.x36h. Szkolenie ma za zadanie doskonalenie umiejętności i komp. nauczycieli przedmiotów
matematycznych, przygotuje do prowadzenia zajęć z tworzenia gier z jednoczesnym wykorzystaniem matematyki. Podczas szkolenia nauczyciele
poznają koncepcję stosowania gier w celu wzbogacenia kompetencji uczniów, wykorzystywania umiejętności matematycznych, rozwijania ich
logicznego myślenia oraz kreatywności.  
 

6.ZAJĘCIA KONSTUKTORSKIE - min. 3 osoby - celem zapewnienia kontynuacji zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje uczniów, dla
każdej ze szkół zaplanowano zakup dostępu do platformy edukacyjnej online, w ramach której nauczyciel przejdzie szkolenie online oraz otrzymają
materiały do wykorzystania na zajęciach. Każda szkoła otrzyma również sprzęt do wykorzystania na zajęciach. 

Wyposażenie DOSTOSOWANE DO POTRZEB placówek, ZGODNIE Z PRZEPROWADZONĄ DIAGNOZĄ stanowią odpowiedź na PROBLEM 4. 
Jednym z elementów projektu jest doposażenie pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych (KRYT.PREM.3) 
Doposażenie szkół da możliwość prowadzenia w placówkach lekcji z wykorzystaniem metody eksperymentu, realizacji zajęć w sposób praktyczny
oraz dostosowania procesu nauczania do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W połączeniu z przeszkoleniem kadry ma ogromne
znaczenie przy rozwijaniu kompetencji uczniów i efektywności nauczania. Z diagnozy wynika, że uczniowie uważają, że NAUKI ŚCISŁE SĄ TRUDNE,
dlatego aby przełamać ich niechęć, należy użyć nowoczesnych, dotąd nie stosowanych metod nauki. Dzięki bogactwu odpowiednio dobranych
narzędzi, przystosowanych do oczekiwań współczesnych odbiorców uczniowie rozbudzą swoją ciekawość, zainteresowanie przedmiotami ścisłymi,
zmienią ich postrzeganie jako nudnych, co zdecydowanie ułatwi im zdobywanie wiedzy i umiejętności naukowo-technicznych. Ponadto znacznie
doposażone zostaną pracownie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aby mogli otrzymać w szkole profesjonalną pomoc, bez
konieczności wizyt w prywatnych poradniach. 
 
W szkołach objętych wsparciem niezbędne jest WYPOSAŻENIE następujących PRACOWNI: 
a) SPM- przyrodnicza, biologiczna, chemiczna, geograficzna, fizyczna, matematyczna, pracownia indywidualnych potrzeb edukacyjnych; 
b) SPC - przyrodnicza, biologiczna, fizyczna, matematyczna,  
pracownia indywidualnych potrzeb edukacyjnych; 
 

Zad. 3
Doposażenia pracowni
przedmiotowych

Zakupione wyposażenie będzie dostosowane do: 2021-03-01 2021-12-31 Nie Tak

a)potrzeb użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności;  
b)odpowiedniego etapu edukacyjnego i zakresu realizacji podstawy programowej; 
c) ilości grup zadaniowych tj. jeden zestaw laboratoryjny dla grupy max 5 osobowej; 
d)katalogu MEN dot. wyposażenia pracowni przyrodniczych; 
e) zapotrzebowania wykazanego w diagnozie. 
Wyposażenie to trwały element projektu, który będzie służyć szkole po jego zakończeniu. III-XII.2021 nastąpi zakup sprzętu, a następnie przekazanie
i umieszczenie sprzętu w szkole na podstawie protokołu.  
 
Całość sprzętu ZGODNA Z KONCEPCJĄ UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA opartego na 8 zasadach: 1. użyteczność dla osób o różnej
sprawności, 2.elastyczność w użytkowaniu, 3. proste i intuicyjne użytkowanie, 4.czytelna informacja, 5.tolerancja na błędy, 6.wygodne użytkowanie
bez wysiłku, 7.wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania, 8. percepcja równości. Zakupione wyposażenie będzie nowe i zostanie
oznaczone, zgodnie z wytycznymi. 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2021-03-01
Wydatki
rzeczywiście
poniesione

Wydatki
rozliczone
ryczałtowoZadanie Nazwa Zadania Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań

Rozpoczęcie
realizacji
zadania

Zakończenie
realizacji
zadania
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ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ PARTNERA, odpowiedzialny Koordynator Partnera(KP). Partner zna infrastrukturę placówek, kontrolując ich stan
będąc w stałym kontakcie z dyrekcją. Jako JST ma doświadczenie w ogłaszaniu zapytań oraz przetargów, co gwarantuje realizację zakupów zgodnie
z przepisami krajowymi i UE. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 
a) Grupy zróżnicowane ze względu na płeć, z równym dostępem do materiałów i wsparcia prowadzących dla 64 uczniów;  
b) Wsparcie odbywa się w szkołach dostosowanych do potrzeb uczących się w niej os. niepełn. W przypadku niepełnospr. intelekt. KL we współpr. z
dyr. i wychowawcą ustalą sposób dostos. dydaktyki zaj. do danej niepełnospr;  
c) Na początku i końcu wsparcia uczestnicy wypełnią testy wiedzy w celu weryfikacji nabycia kompetencji matematycznych, fizycznych oraz
(uzupełniająco) podstawowych kompetencji naukowo-technicznych ; 
d) Półkolonie w okresie wakacji 21/22, w blokach-45h, 5 dni x 9h(1h/1godz.-45min.); 
e) Jeden uczestnik może brać udział w kilku formach wsparcia, w tym 12 uczniów z SPE; 
f) W ramach zajęć zapewniony: transport, dodatkowo wyżywienie(zaj. powyżej 4h), ubezp. NNW, sprzęt i pomoce niezbędne do prowadz. zajęć oraz
materiały dydakt. dla każdego uczest.; 
Prowadzenie zajęć zostanie powierzone podmiotowi zewnętrznemu i realizowane do czasu przeszkolenia nauczycieli do kontynuacji zajęć w
przedmiotowym zakresie.  

Zad. 4
Zajęcia dodatkowe dla uczniów w
trakcie wakacji

opis tematyki zajęć w pkt. 3.5.5. 2021-06-28 2022-08-31 Nie Tak

SPM - SP Miłosław 
SPC - SP Czeszewo 
Zajęcia DOSTOSOWANE DO POTRZEB UCZNIÓW klas I-VIII, ZGODNIE Z PRZEPR. DIAGNOZĄ stanowią odpowiedź na PROBLEM 1 i 2. 
PÓŁKOLONIE LABORATORIUM NAUKOWE (max.8 os. w gr.):SPM-5 gr.;SPC-3gr. 
PÓŁKOLONIE KONSTRUKTORSKIE (max.8 os. w gr.):SPM-2 gr.;SPC-1gr. 
Jeden uczeń może uczestniczyć półkoloniach z dwóch różnych tematyk, zajęcia odbywać się będą w różnych terminach. Zarówno ubezpieczenia, jak
i posiłek jest zapewniany na dany tydzień półkolonii, więc jeden uczeń może otrzymać to samo wsparcie dwukrotnie w ramach dwóch różnych tygodni
uczestnictwa. 
 

ZA REALIZACJĘ ZADANIA ODPOWIADA LIDER, odpowiedzialność-Koordynator LIDERA(KL). 

Koszty pośrednie 2021-03-01 2022-08-31 Nie Tak

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2022-08-31

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2021-03-01
Wydatki
rzeczywiście
poniesione

Wydatki
rozliczone
ryczałtowoZadanie Nazwa Zadania Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań

Rozpoczęcie
realizacji
zadania

Zakończenie
realizacji
zadania
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3.5. Charakterystyka projektu

3.5.1. Krótki opis przedmiotu projektu
Projekt „Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Gminą Miłosław w okresie 01.03.2021-
31.08.2022. Celem projektu jest do 31.08.2022 192 uczniów (96K i 96M), w tym 12 uczn. z SPE (6K;6M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w
Miłosławiu oraz Szkoły Podstawowej w Czeszewie z terenu Gm. Miłosław(woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności
niezbędne na rynku pracy, 17 nauczycieli (15K;2M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa
docelowa: 260 osób tj.20 nauczycieli (18K;2M), 240 uczniów (120K;120M), Szkoły Podstawowej w Miłosławiu oraz Szkoły Podstawowej w Czeszewie. 
W ramach projektu zrealizowane zostaną:
a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy;
b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji niezbędnych na rynku pracy, wychowawczych oraz indywidualizacji
procesu nauczania;
c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia
dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji; 
d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwalidowanego produktu projektu innowacyjnego, zrealizowanych w latach 2007-2013 w
ramach PO KL. W przypadku uczestnictwa w projekcie osoby z niepełnosprawnością zostanie udzielone wsparcie w pełnym zakresie, zgodnie z zapisami
wytycznych w tym zakresie.
Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 429 741,79 zł, w tym wkład własny niefinansowy w ramach udostępnienia sal szkolnych i
gminnych: 21 650,00 zł (5,037%).

3.5.2. Cele i rezultaty projektu – tło i uzasadnienie
PROBLEMY, na podst. analizy i diagnozy w szkołach z terenu Gminy Miłosław, na danych OKE P-ń (śr. dla powiatu.tj. OKE P-ń 2020: SPRAWDZ.8kl.-
j.pol.58,46; mat.47,21; j.ang. 48,67), GUS, dok. kadrowych, ocen uczn. w roku szk. 2019/20, inwentaryzacji sprzętu, ankiet naucz. i uczn., wywiadów z
dyrekcją szkół, przeprowadzonych w VIII.20.

SP MIŁOSŁAW
1. 
Spr.8kl.: j.pol-46,42;mat-38,33;j.ang-41,63;
ŚR. OCEN KOŃC. dla kl. 3-8:mat-3,37; j.ang-3,71;
Wyniki oraz oceny pokazują konieczność organizacji zajęć z matem. oraz ang., 59% uczennic uważa, że przedm. ścisłe są dla chłopców. 35% uczn. z
trudnościami, potrzebuje wsparcia zmniejszającego dysfunkcje.
2. 
59% nauczycieli zainteresowana szkol. i rozwijaniem swoich kompetencji.
3.
Niedostatki w wyposażeniu pracowni przyrodniczych zmniejszają ilość zajęć z wykorzystaniem met.eksperym. Braki dotyczą również tablic multimedialnych i
pomocy do zajęć w tym stymulujących potrzeby psychofizyczne uczniów.

SP CZESZEWO
1.
Spr.8kl.: j.pol-58;mat-41,11;j.ang-27,83;
ŚR. OCEN KOŃC. dla kl. 4-8:mat. i ang. w roku 2019/20:3,27; j.ang-3,8;
Wyniki egzaminu niższe od średniej powiatu, niska średnia z przedmiotów. Ucz. przedm. ścisłe, postrzegają jako mało ciekawe (72%).
2.
Dysproporcja w możliwościach eduk. uczn., związana z zaburzeniami rozw. i brakami eduk. - 9 ucz. objętych pomocą dla SPE. W szk. brakuje nowoczesnych
pomocy dydakt. wspomagających pracę z uczniem o spec. potrzebach eduk.
3.
Nauczyciele posiadają wykształc. kierunkowe oraz uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów (dok.kadrowe). Pomimo tego kadrze brak aktualnej wiedzy
na temat nowoczesnych metod i form pracy,( 61% zaint. szkoleniem).
4. 
W szkole konieczne jest doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz matematycznych, nauczyciele zgłaszają braki w pomocach drobnych do
zajęć.
SYTUACJA UCZNIÓW Z SPE
Uczniowie mają deficyty/zaburzenia w obszarach:
SPCz: niepełnospr. intelekt., ruchowa, percepcja słuch. i wzrok., sprawność grafomot., koord. wzrok-ruch, koncentr. uwagi, dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
dyskalkulia 
SPM: funkck.wzrok. i słuch., koordynacji wzrok.-ruch., orientacji przestrz., grafomot., dysgrafie, dysortografie, dysleksje, dyskalkulie, czytanie, rozumienie.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Do 31.08.2022 192 uczniów (96K; 96M) uczęszczających do SP w Miłosławiu oraz SP w Czeszewie z terenu Gm.Miłosław (woj.wlkp) zdobędzie
kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 17(15K;2M) nauczycieli zdobędzie kompetencje, szkoła wykorzysta
pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1) Poprawi się wiedza i umiejętności uczn. w zakresie komp. klucz. oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (mierz. wskaź.
rezult..nr 1);
2) Nauczyciele dokształca się z zakresu kształtowania w pracy z uczniem kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
(mierz. wskaź.rezul. nr 2).
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3.5.3.1. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status

3) Poprawi się efektywność i atrakcyjność nauczania w szkołach poprzez doposażenie bazy dydaktycznej (mierzone wskaź. rezul. nr 3)
4) Poprawi się efektywność nauczania uczniów o specjelnych potrzebach edukacyjnych w szkołach.
Realizacja proj. przyczynia się do osiągnięcia wskaźn. w ramach WRPO 14+ (kryt.horyz.1) poprzez spójność:
a) wskaźn. realizacji proj., które są wskaźnik. realizacji celu szcz. WRPO 14+, osi prioryt. 8, dział.8.1 i podział.8.1.2;
b) geograficzną (Gm.Miłosław, WLKP)
c) czasową (do 2023r. cel zostanie osiągnięty);
d) gr. docelowej-realizacja 7,8 % przyjętego dla alokacji wskaźnika liczby uczn.obj.wsparciem w zakr. rozw. komp.klucz. w progr.

3.5.3. Opis grupy docelowej
Projekt jest skierowany do GRUPY DOCELOWEJ z obszaru woj.wlkp. (KRYT.MERYT.9 i 11).
W szkołach obecnie uczy się 685 (302K; 383M) Szkoła Podstawowa w Miłosławiu (SPM) 243K; 290M i SP w Czeszewie (SPC)-59K;93M, w tym
niepełnospr.6(0K; 6M): niepełnospr. intelekt., afazja, autyzm, słabowidz, słabosłysz. Na podstawie diagnozy Wnioskodawca oszacował wielkość grupy doc.
na ok. 35% UCZN.-240 (120K; 120M), którzy zdobędą najwyższą liczbę pkt. w rekrutacji. Wśród uczniów są ucz. z SPE wymagający terapii logop. oraz
korekcyjno-kompen. Ponadto na podst. diagn. stwierdzono duże zróżnicowanie wiedzy, problemów edukacyjnych oraz wychowawczych, uczniowie mają
trudności we wspólnej organizacji przedsięwzięć . 
W szkołach uczy 70 (61 K; 9M) NAUCZYCIELI. Zgodnie z diagnozą oraz wykształceniem kierunkowym pedagogów WN oszacował wielkość grupy doc. na
ok 28 %-20os.(18K; 2M). 
Wsparciem objęci zostaną nauczyciele przedm. przyrodn., matematyki oraz 2 pedagogów, którzy wykazują motywację do dokształc., podnoszenia
kompetencji wychowawczych oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. 

REKRUTACJA na terenie szkół obj. projektem w VI i IX/X.2021 poprzedzona akcją inform.-spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami/inf. wysyłane
drogą ekeltroniczną. W związku ze stereotypem postrzegania przedm. ścisłych jako skierow. głównie do chłopców, w materiałach promoc. użyty zostanie
wizerunek dziewczynki/kobiety z obszaru nauk ścisłych oraz zastosowany zostanie język wrażliwy na płeć. Rekrutacja przeprow. zg. z zas. równości szans i
niedyskr. oraz zasady równości szans KiM. Osoby z niepełnospr. będą mogły zamówić telef. lub mailem wizytę personelu projektu w domu, w celu
przedstawienia założeń oraz pomocy w wypełnieniu dok. rekrutac.

Ucz. nie mogą samodzielnie składać ośw.(oświadczenie) woli, rekrutacja zostanie przeprowadz. na formularzu wypełn. przez rodzica/opiekuna ucz.:
KRYT. FORM.:zgł. w terminie, wyrażenie zg. na przetw. danych osob. na potrzeby rekrut., bycie uczn. szk. obj. wsparciem; SPE-opinia specjalisty i/lub
orzeczenie PPP.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ -orzeczenie: +5pkt. ze względu na utrudniony dostęp do edukacji.
DOCHÓD na osobę w rodzinie poniżej 700zł-ośw.: +5pkt. ze względu na brak środków finans. na dodatkowe zajęcia. 
OPINIA WYCHOWAWCY na piśmie, dot. nauki, zainteresowań, zachowania, aktywność ucz. w szkole. Wychowawca najlepiej zna uczn., poziom oraz
kierunki rozwoju:+1 do 5.
W przypadku tej samej ilości pkt. o zakwalifik. decyduje opinia dyrektora szk na podstawie osiągnięć eduk. ucznia. 
Stworzone zostaną listy rezer.. Przy niewystarczającej liczbie uczst.-akcja info. i zajęcia pokazowe.

REKRUTACJA NAUCZYCIELI przeprowadzona przez dyr. szk, na podst.:
KRYT. FORMALNE:zatrudnienie naucz. w szk. objętej proj.-na podstawie dok. kadr.
KRYT. FORMALNE w przypadku szkoleń z zakresu przedm. matematycznych i przyrodniczych.: wykształ. kierunk.-dokumenty kadrowe
MOTYWACJA DO POSZERZANIA WIEDZY,:+5 pkt. oceniona na podstawie rozmowy, sporządzona w formie pisemnej notatki.

Rekrutacja zostanie przepr. zg. z Wyt. w zakresie kwalifik. wydatków, osoby, z listy uczestn., które dostarczą dane wymagane załącz. 1 i 2 do rozporz. EFS
zostaną uczestn. projektu. Inform. o wynikach rekrut. w szkole.
Odp. za rekrutację:KL

BARIERY
-46% ucz. jest dowożona do szkoły i po południu nie może brać udziału w zajęciach.
-ze względu na odległość szkoły od domów ucz. nie mają możliwości zjedzenia ciepłego posiłku w trakcie dłuższych zajęć (powyżej 4h), co powoduje, że ich
percepcja i zdolności przyswajania wiedzy spada.
-brak środków finans. na szkolenia dla nauczycieli.
POTRZEBY/OCZEKIWANIA
- zmniejszenie dysproporcji w poziomie edukacji poszcz. uczn.- 56%(M-50%,Cz-63%);
- zwiększenie ilości zajęć dodatk. ( w tym dla uczn. o spec. potrz. eduk.)-47%(M-48%,Cz-46%);
- zastosowanie różnorodnych form i narzędzi nauki-72%(M-79%,Cz-66%);
- wzrost motywacji ucz. do nauki 64% (M-65%,Cz-63%);
- polepszenie bazy dydakt. i wyposaż. szk.79% (M-83%,Cz-76%);
- dokształc.kadry pedag. 71%(M-72%,Cz-69%).
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3.5.3.1a. Przewidywana liczba instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu

Brak danych w podziale na płeć Nie

Status uczestnika
Liczba osób

K M O

Bezrobotni 0 0 0

w tym długotrwale bezrobotne 0 0 0

Osoby bierne zawodowo 120 120 240

w tym osoby uczące się lub kształcące się 120 120 240

Pracujący 18 2 20

w tym rolnicy 0 0 0

w tym samozatrudnieni 0 0 0

w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwie 0 0 0

w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0 0 0

w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 0 0 0

w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 0 0

w tym zatrudnieni w administracji publicznej 18 2 20

w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0 0 0

Ogółem 138 122 260

w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 0 0

w tym migranci 0 0 0

w tym osoby z niepełnosprawnościami 0 0 0

w tym osoby z terenów wiejskich 133 120 253

Przewidywana liczba instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu Tak

Instytucje objęte wsparciem Liczba

Mikroprzedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Szkoły 2

Podmioty ekonomii społecznej

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

3.5.4. Informacje dodatkowe
1. Projekt spełnia KRYT.DOST nr 2 i 3. Wyposażenie pracowni jest połączone ze wsparciem skierowanym do ucz. w zakresie spec.potrzeb eduk.,
przedmiotów matemat. i przyrod. oraz doskonaleniem naucz. z nauczania opartego na metodzie eksperymentu i przygotow. naucz. do prow.procesu indyw.
pracy.
2. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły (KRYT.DOST.5). Diagnoza została
opracowana przez szkoły objęte wsparciem w ramach projektu przy wsparciu instytucji systemu wspomagania pracy szkół, zatwierdzona przez organ
prowadzący wszystkie placówki. Diagnoza obejmuje przeprowadzenie inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia.
3. Wnioskodawca deklaruje, iż projekt będzie realizowany zgodnie ze standardami dostępności opisanymi w zał. nr 2 do Wytycznych w zakresie równości w
ramach następujących standardów: standardu cyfrowego, standardu architektonicznego, standardu szkoleniowego, standardu inf. promocyjnego, standardu
edukacyjnego.
4.W ramach szkolenia EKSPERYMENTY Z PRZYRODĄ wykorzystany będzie pozytyw. zwalid. produkt z proj, innowacyjnego oraz epodręczniki
(KRYT.PREM.1) opracowane w ramach proj. “E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (POKL.03.03.03-00-003/12-02). 
5.Partner jest organem prowadzącym szkoły objęte wsparciem (KRYT.DOST.6)
6.Wnioskodawca zapewnia, ze zakupione pomoce, sprzet, wiedza i umijetn. nauczycieli, bedą wykorzystywane w ramach działan szkół objetych wsparciem,
zgodnie z zapisami 7.1.13 regulaminu konkursu.

3.5.5. Opis uzyskiwania kwalifikacji/ etapów nabywania kompetencji przez uczestników projektu
I. OPIS ETAPÓW NABYWANIA KOMPETENCJI LUB UMIEJĘTNOŚCI PRZEZ UCZNIÓW
Okres nabywania kompetencji przez nauczycieli: VI.2021 - VIII.2022
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
ETAP I-Zakres: zgodnie z OPISEM GRUPY DOCELOWEJ we wniosku aplikacyjnym i spełnienia kryteriów określonych na etapie rekrutacji. Spełnienie
zakresu będzie weryfikowane na podstawie formularza, zaświadczeń zbieranych na etapie rekrutacji oraz pisemnej notatki wychowawcy zawierającej
informacje dotyczące ucznia.
ETAP 2-Wzorzec: u 80% uczniów objętych wsparciem, nastąpi wzrost danej kompetencji o 20%
ETAP 3-Ocena: FORMULARZ BILANSU KOMPETENCJI wypełniany dla każdego uczestnika przed i po otrzymaniu wsparcia. W przypadku kompetencji
MATEMATYCZNYCH, NAUKOWO-TECHNICZNYCH i JĘZYKOWYCH-Ocena w postaci testu wiedzy zawierającego 15 pytań zamkniętych po 4
odpowiedzi do wyboru, z których tylko 1 jest prawidłowa. W przypadku UCZENIA SIĘ, INICJATYWNOŚCI i KREATYWNOŚCI-ocena w postaci notatki z
obserwacji podczas wykonywania danego ćwiczenia/zadania.
ETAP 4-Porównanie: RAPORT KOMPETENCJI ze stopnia wzrostu kompetencji u uczestników sporządzony na podstawie FORMULARZY BILANSU
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3.6. Szczegółowe dane dotyczące projektu

3.7. Komplementarność z innymi projektami zrealizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków europejskich

KOMPETENCJI i odniesie do WZORCA tj. sprawdzenie poziomu wzrostu kompetencji w formie procentowej.

II. OPIS ETAPÓW NABYWANIA KOMPETENCJI LUB UMIEJĘTNOŚCI PRZEZ NAUCZYCIELI
Okres nabywania kompetencji przez nauczycieli:III.2021 - XII.2021
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
ETAP I-Zakres: zgodnie z OPISEM GRUPY DOCELOWEJ we wniosku aplikacyjnym i spełnienia kryteriów określonych na etapie rekrutacji. Spełnienie
zakresu będzie weryfikowane na podstawie formularza, dokumentów kadrowych szkoły oraz pisemnej notatki zawierającej informacje dot. motywacji
nauczyciela do poszerzenia swoich kwalifikacji.
ETAP 2-Wzorzec: u 80% nauczycieli objętych wsparciem, nastąpi wzrost kompetencji o 20%
ETAP 3-Ocena: FORMULARZ BILANSU KOMPETENCJI wypełniany przez każdego uczestnika przed i po otrzymaniu wsparcia. Ocena w postaci testu
wiedzy zawierającego 20 pytań zamkniętych po 4 odpowiedzi do wyboru, z których tylko 1 jest prawidłowa.
ETAP 4-Porównanie: RAPORT KOMPETENCJI ze stopnia wzrostu kompetencji u uczestników sporządzony na podstawie FORMULARZY BILANSU
KOMPETENCJI i odniesie do WZORCA tj. sprawdzenie poziomu wzrostu kompetencji w formie procentowej.

III. Warunkiem nabycia kompetencji lub umiejetności, a tym samym zrealizowania wskaźnika rezultatu na zakładanym poziomie, jest zrealizowanie
wszystkich etapów nabycia kompetencji przez uczestników. Z uwagi na znaczenie procesu nabywania kompetencji, przez uczestników i określenie
wysokiego wskaźnika ich osiągnięcia (80% uczniów i 80% nauczycieli objętych projektem) konieczne jest przeprowadzenie zajęć na bardzo wysokim
poziomie.

IV. OPIS TEMATYKI ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA 1:
ZAJ. WYRÓWNAWCZO-DYDAKTYCZNE- zaj. wyrównują dysproporcje wśród uczn. mających trudności w spełnieniu wymagań eduk. wynikających z podst.
progr. przedmiotów szkolnych. Kształtują kompetencje uczenia się.
ZAJ. KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE-rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji
motorycznych oraz rozwijanie motywacji do pracy. Kształtują kompetencje uczenia się.
ZAJ. LOGOPEDYCZNE-zajęcia z zakresu ćwiczenia mowy i słuchu, korekcja zaburzeń mowy, stymulacja językowego rozwoju dzieci, poprawiające
umiejętności uczenia się i komunikacji z otoczeniem. Kształtują kompetencje uczenia się.
SPOTKANIE Z KRÓLOWĄ- podstawa zaj. to pokazanie ucz., że matematyka to królowa nauk i bez umiejętności matemat. trudno zdobywać wiedzę z innych
dziedzin. Matematyka w ujęciu praktycznym, kształt. komp. matematyczne i log. myślenie. 
MATEMATYCZNE GRY I ZABAWY- kształtowanie kompetencji matematycznych, logiki, stosowania matematyki w praktyce i podstaw rachowania, poprzez
przyjazne i atrakcyjne dla uczniów gry planszowe i zabawy. Wprowadzenie gier urozmaici metodę nauczania, przełamuje bierne przekazywanie wiedzy.
ZAJ.PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE-zaj. prowadzone met. eksperymentu, kształtujące komp. nauk.-techn., umiej. myślenia przyczyn.-skutkowego i
świadomość wpływu działań człowieka na otaczające go środowisko.
JĘZYK OBCY - zaj. nastawione na rozwój umiejętności porozumiewania się w jęz. obcym, korzystanie ze słownictwa i gramatyki w praktyce, przełamanie
bariery mówienia, ćwiczenie tworzenia i streszczania różnego rodzaju tekstów w jęz.obcym – metody m.in. gry, symulacje, story telling itp.
ZAJ.MATEMATYKA W GRACH-warsztaty z użyciem programu, dzięki któremu uczn. wykorzystują zasady matematyki w praktyce, kształtują komp. mat.i
nauk-techn., umiejętność logiczn. i analit. myślenia. Ucz. tworzy wizualnie aplikacje z grafiką, dźwiękiem i możliwością interakcji np. grę, quiz, kalkulator.
ZAJ.PROJEKT EDUKACYJNY- przedsięwzięcie na rzecz społeczności szkolnej o charakterze interdyscyplinar. Ucz.przygotują wydarzenie w szkole
angażujące ich otoczenie. Rozwój kreatywności, inicjatywności oraz kompet.społecznych.
ZAJ.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W GRACH PLANSZOWYCH-rozwijanie kreatywności i inicjatywności poprzez gry planszowe, które symulują realne sytuacje,
dzięki czemu uczniowie zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania w świecie przedsiębiorstw i ćwiczą umiejętności negocjacji, reagowania na sytuacje
problemowe, pracy w grupie, radzenia sobie z porażką
PÓŁKOLONIE LABORATORIUM NAUKOWE-podczas zaj. uczn. samodzielnie wykonają doświadczenia zgłębiając wiedzę dziedzin nauk przyrodniczych.
Podczas zajęć ucz. samodzielnie wykonają rozmaite doświadcz. z zakresu chemii oraz rozwijając kompetencje kluczowe lub umiejętności, dostosowane do
ich poziomu rozwoju i edukacji. Każdemu przeprowadzonemu eksperymentowi towarzyszyć będzie objaśnienie zagadnienia teoretycznego.
PÓŁKOLONIE KONSTRUKTORSKIE-podczas zaj. uczn. samodzielnie wykonają konstrukcje poznając wykorzystanie zasad matematyki i fizyki w praktyce,
kształtuje kreatywność, wyobraźnie przestrzenną i log. myślenie. Zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym, rozwijające kompetencje matematyczne. Każdej
zbudowanej konstrukcji towarzyszyć będzie objaśnienie zagadnienia teoretycznego.

Nie dotyczy
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3.8. Komplementarność z innymi dokumentami strategicznymi

Lp. Tytuł projektu
Nazwa
Programu

Źródło
finansowania

Kwota
dofinansowania
(PLN)

opis

1.
Szkoła równych szans w
Orzechowie

WRPO 2014–
2020

EUROPEJSKI
FUNDUSZ
SPOŁECZNY

270 837,68

Poszerzenie oferty zajęć rozwijających umiejętności dla uczniów, przeszkolenie nauczycieli z zakresu
nauczania metodą eksperymentu oraz działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych
uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
Projekt planowany do realizacji jest komplementarny pod kątem:
a)TERYTORIALNYM:Gm. Miłosław(woj.wlkp)
b) FUNKCYJNYM:cel realizowanego projektu jest tożsamy z celem projektu planowanego do realizacji.
Dzięki realizacji obydwu wsparciem objęci zostaną wszyscy uczniowie szkół w Gminie Miłosław.
Wsparcie uczniów, nauczycieli oraz doposażenie pracowni w SP Miłosław i SP Czeszewo pozwoli na
wyrównanie dysproporcji w gminnych szkołach.REALIZOWANY PRZEZ TYCH SAMYCH
PARTNERÓW, co wzmocni działanie obydwu projektów poprzez ich wzajemne uzupełnianie się.
c) SEKTOROWĄ: obydwa projekty oddziałują na poprawę efektów nauczania w szkołach, którego
organem prowadzącym jest Gm.Miłosław, a tym samym poprawę sytuacji grupy docelowej tj. uczniów
w tej samej gminie.

2.

„Stworzenie innowacyjnego
programu interaktywnych form
prowadzenia zajęć z zakresu
przedmiotów ścisłych dla
uczniów klas 4-6 SP”

PROGRAM
OPERACYJNY
KAPITAŁ
LUDZKI

EUROPEJSKI
FUNDUSZ
SPOŁECZNY

819 670,00

Proj. zakładał stworzenie i wdrożenie prog. zajęć dodatk. z przedm. ścisłych i techn. w SP, wśród
uczniów kl.4-6. Program zawierał przykł. tematy zajęć, opis ich realizacji i praktyczne wskazówki dla
stosujących go nauczycieli. Uczestniczyło w nim 19 SP, 400 uczniów klas IV-VI z gmin wiejskich i
miejsko-wiejskich woj. wlkp.
Planowany proj. jest komplemt. pod kątem:
a)TERYTORIALNYM:woj.wlkp
b) FUNKCYJNYM:komplementarność opiera się na wykorzystaniu stworzonego prog. podczas zajęć
przyr-ekol prowadzonych w ramach proj. oraz na szkol. nauczycieli z metody eksperymentu
(KRYT.PREM2 - wykorz. pozytw. zwalid. prod. proj. inn. 2007-13). W ramach projektu
WYKORZYSTANE ZOSTANĄ TEMATY OD 1 do 8.
c) SEKTOROWĄ: obydwa projekty oddziałują na poprawę efektów nauczania w wlkp. szkołach, a tym
samym na poprawę sytuacji tej samej grupy docelowej tj. uczniów.

Lp.
Powiązanie ze
strategiami

opis

1.

Strategia
rozwoju Polski
Zachodniej do
roku 2020

Jednym z założeń CELU SZCZEGÓŁOWEGO STRATEGII: Wzmacnianie potencjału naukowo-badawczego makroregionu jest “Budowanie komplementarnej oferty
edukacyjnej służącej dostosowaniu kapitału ludzkiego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy”. W realizację tego celu wpisują się cele i rezultaty projektu w kontekście
kształtowania komplementarnej oferty edukacyjnej. Projekt zakłada wielowymiarowe wsparcie dla placówek- kształtowanie wśród uczniów kompetencji kluczowych oraz
umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podnoszenie kompetencji nauczycieli i doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Wielowymiarowy zakres projektu wpływa na
kształtowanie kapitału ludzkiego nie tylko wśród uczestników projektu, ale dzięki szkoleniom nauczycieli i wyposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne projekt będzie miał
wpływ na podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół w kolejnych latach.

2.

Strategia
rozwoju
województwa
wielkopolskiego
do 2020 roku

Zgodnie z zapisami Strategii (str.122) “Na obszarze województwa wielkopolskiego widoczne są dysproporcje w jakości i dostępności edukacji. Wyposażenie szkół w
pracownie przedmiotowe, pomoce naukowe, sale gimnastyczne, czy sprzęt komputerowy, jest na bardzo zróżnicowanym poziomie.” Na poprawę tej sytuacji wpłynie
realizacja zaplanowanych w projekcie działań związanych z doposażeniem pracowni przedmiotowych w szkołach objętych wsparciem. Poprawa warunków
dydaktycznych zostanie przeprowadzona zgodnie z zapisami diagnozy, dzięki czemu zakupiony sprzęt będzie odpowiedzią na braki w wyposażeniu danej placówki i
zmniejszy dysproporcje w jakości jej edukacji. Ponadto placówka znajduje się na obszarze wiejskim, których mieszkańcy (zgodnie z zapisami Strategii) mają
szczególnie utrudniony dostęp do oświaty. Objęcie wsparciem uczniów z tego terenu wpłynie pozytywnie na zniwelowanie barier edukacyjnych wynikających z miejsca
zamieszkania.

3.
Strategia UE
Morza
Bałtyckiego

Zgodnie z zapisami Planu Działania z czerwca 2015r. (dla Strategii UE dla Morza Bałtyckiego) dla Kierunkowej Polityki nr IV „Edukacja, badanie i szanse zatrudnienia”
wykazano silną potrzebę działań na rzecz ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy.
Projekt jest bezpośrednio powiązany ze Strategią, gdyż poprzez zaplanowane działania wpływa na zwiększenie jakości edukacji szkolnej, wychodzi na przeciw
zdiagnozowanym potrzebom uczniów, niweluje ich problemy w zdobywaniu wiedzy, rozwija ich zainteresowania oraz kształtuje kompetencje i umiejętności niezbędne na
rynku pracy. W Strategii podkreślana jest również waga edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy. Założone w projekcie działania, podwyższające wśród uczniów
kompetencje i umiejętności niezbędne w dalszym życiu edukacyjnym i zawodowym, spełniają zalecenia dla systemu edukacji umieszczone w dokumencie.
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IV. Wskaźniki osiągnięć

4.1. Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

Lp. Nazwa Partnera/Wnioskodawcy Wskaźniki kluczowe jedn.miary Źródło danych
2021 2022 Suma

K M O K M O K M O

1. Gmina Miłosław
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościmi

jedn.
miary

nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych

osoby nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne (TIK)

szt.
- konspekty zajęć z opisem wykorzystanego doposażenia/upowszechnienia form
pracy z TIK; - mierzone w momencie udzielenia 1. formy wsparcia; odp:KL

0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

4. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych w programie

osoby
- dzienniki zajęć; - mierzone w momencie udzielenia danej formy wsparcia; - odp:
Koordynator Lidera (KL)

16,00 16,00 32,00 16,00 16,00 32,00 32,00 32,00 64,00

5. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe
zostały doposażone w programie

szt.
- protokół zdawczo-odbiorczy; - mierzone w momencie udzielenia 1. formy wsparcia;
odp:KL

0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

6. Mały Inżynier Ewa Bednarek Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby
- zaświadczenia/dyplomy - mierzone w momencie udzielenia danej formy wsparcia; -
odp: Koordynator Lidera (KL)

18,00 2,00 20,00 0,00 0,00 0,00 18,00 2,00 20,00

7. Gmina Miłosław
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych w programie

osoby
- dzienniki zajęć; - mierzone w momencie udzielenia danej formy wsparcia; - odp:
Koordynator Lidera (KL)

44,00 44,00 88,00 44,00 44,00 88,00 88,00 88,00 176,00

Lp. Nazwa Partnera/Wnioskodawcy Wskaźniki specyficzne dla programu
Jedn.
miary

Źródło danych
2021 2022 Suma

K M O K M O K M O

1. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych w programie

osoby
- dzienniki zajęć; - mierzone w momencie udzielenia danej formy
wsparcia; - odp: Koordynator Lidera (KL)

3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 6,00 6,00 6,00 12,00

Lp. Nazwa Partnera/Wnioskodawcy Wskaźniki specyficzne dla projektu
Jedn.
miary

Źródło danych
2021 2022 Suma

K M O K M O K M O

1. Gmina Miłosław
Liczba zrealizowanych godzin zajęć
dodatkowych/wyrównawczo-dydaktycznych

godzina
- dzienniki zajęć; - harmonogram zajęć; - mierzone w momencie
otrzymania danej formy wsparcia; - odp: Koordynator Lidera (KL)

0,00 0,00 318,00 0,00 0,00 432,00 0,00 0,00 750,00

2. Gmina Miłosław
Liczba zrealizowanych godzin zajęć
dodatkowych/wyrównawczo-dydaktycznych dedykowanych
uczniom z SPE

godzina
- dzienniki zajęć; - harmonogram zajęć - mierzone w momencie
otrzymania danej formy wsparcia; - odp: Koordynator Lidera (KL)

0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 150,00

3. Gmina Miłosław Liczba zrealizowanych projektów edukacyjnych w projekcie sztuka
- zestawienie zrealizowanych projektów edukacyjnych - mierzone w
momencie otrzymania danej formy wsparcia; - odp: Koordynator Lidera
(KL)

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 3,00

4. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba zrealizowanych godzin zajęć podnoszących
kompetencje kluczowe realizowanych w okresie ferii/wakacji

godzina
- dzienniki zajęć; - mierzone w momencie otrzymania danej formy
wsparcia; - odp: Koordynator Lidera (KL)

0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 495,00

5. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba zrealizowanych kursów/szkoleń/studiów
podyplomowych dla nauczycieli

sztuki
- zaświadczenia/dyplomy; - mierzone w momencie otrzymania danej formy
wsparcia; - odp: KL

0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

6. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba doposażonych pracowni matematycznych i/lub
przyrodniczych

sztuki
- protokół zdawczo-odbiorczy; - mierzone w momencie otrzymania danej
formy wsparcia; - odp:KL

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

7. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba doposażonych pracowni w pomoce dydaktyczne i
specjalistyczny sprzęt dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

sztuki
- protokół zdawczo-odbiorczy; - mierzone w momencie otrzymania danej
formy wsparcia; - odp:KL

0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

8. Gmina Miłosław
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie podnoszenia
kompetencji kluczowych w projekcie

osoby
- dzienniki zajęć; - mierzone w momencie otrzymania danej formy
wsparcia; - odp: KL

40,00 40,00 80,00 48,00 48,00 96,00 88,00 88,00 176,00

9. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem
w programie

osoby
- dzienniki zajęć; - mierzone w momencie otrzymania danej formy
wsparcia; - odp: KL

3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 6,00 6,00 6,00 12,00

10. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych w okresie ferii/wakacji

osoby
- dzienniki zajęć; mierzone w momencie otrzymania danej formy wsparcia;
- odp: KL

16,00 16,00 32,00 16,00 16,00 32,00 32,00 32,00 64,00
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4.2. Planowane rezultaty realizacji projektu

Lp. Nazwa Partnera/Wnioskodawcy Wskaźniki specyficzne dla projektu
Jedn.
miary

Źródło danych
2021 2022 Suma

K M O K M O K M O

Lp. Nazwa Partnera/Wnioskodawcy Wskaźniki kluczowe
Jedn.
miary

Źródło danych

Wartość
bazowa

2021 2022 Suma

K M O K M O K M O K M O

1. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje
kluczowe po opuszczeniu programu

osoby
- raporty bilansu kompetencji (dokument zawierający wyszczególnione
efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji) - mierzone do
4tyg, od zakończenia wsparcia; - odp: KL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 192,00 96,00 96,00 192,00

2. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje
lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu

osoby
- raporty bilansu kompetencji (dokument zawierający wyszczególnione
efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji) - mierzone do
4tyg, od zakończenia wsparcia; - odp: KL

0,00 0,00 0,00 15,00 2,00 17,00 0,00 0,00 0,00 15,00 2,00 17,00

3. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują doposażenie do
prowadzenia zajęć edukacyjnych

szt.
- konspekty zajęć z opisem wykorzystanego doposażenia; - mierzone do
4tyg, od zakończenia wsparcia; - monitoring:IZ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00

Lp. Nazwa Partnera/Wnioskodawcy Wskaźniki specyficzne dla programu
Jedn.
miary

Źródło danych

Wartość
bazowa

2021 2022 Suma

K M O K M O K M O K M O

1. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba uczniów ze specjalnymi
potrzebami, którzy podnieśli kompetencje
po opuszczeniu programu

osoby
- dzienniki zajęć; - raporty bilansu kompetencji (dokument zawierający wyszczególnione
efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji); - mierzone do 4tyg, od
zakończenia wsparcia; - odp: Koordynator Lidera (KL)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00 10,00

Lp. Nazwa Partnera/Wnioskodawcy Wskaźniki specyficzne dla projektu
Jedn.
miary

Źródło danych

Wartość
bazowa

2021 2022 Suma

K M O K M O K M O K M O

1. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba nauczycieli, którzy podnieśli kompetencje z
zakresu pedagogiki specjalnej w projekcie

osoby
- dokument zawierający wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do
nabytej kompetencji; - mierzone do 4 tygodni od zakończenia danej formy wsparcia; -
odp: KL

0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00

2. Mały Inżynier Ewa Bednarek
Liczba nauczycieli, którzy podnieśli kompetencje z
zakresu kompetencji wychowawczych w projekcie

osoby
dokument zawierający wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej
kompetencji; mierzone do 4 tygodni od zakończenia danej formy wsparcia

0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00
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V. Tabele finansowe

5.1.1. Planowane wydatki w ramach projektu w PLN

Określenie progu wkładu własnego ogółem 5%

Kategoria kosztów Opis kosztu/podkate goria kosztów
Nazwa
Partnera/Wnioskodawcy

Wydatki
ponoszone

poza
obszarem
objętym

programem,
ale na teryt.

UE (T/N)

Wydatki
ponoszone
poza teryt.

UE (T/N)

Cross-
financing

(T/N)

Środki
trwałe
(T/N)

Stawka
jednostkowa

(T/N)

Zadania
zlecone

(T/N)

Koszty
personelu

(T/N)
j.m.

2021 

RAZEM
Wkład
własny

Dofinansowanie

Liczba
Cena
jedno-
stkowa

Łącznie

Koszty ogółem 321 968,99 429 741,79 21 650,00 408 091,79

Koszty bezpośrednie 257 575,19 343 793,43 21 650,00 322 143,43

Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów 38 579,76 90 703,00 6 775,00 83 928,00

Zajęcia dodatkowe dla uczniów 38 579,76 90 703,00 6 775,00 83 928,00

1. Zaj. wyrówn.-dydakt. J.angielski, 30hzaj.x2 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 24,00 69,92 1 678,08 4 195,20 0,00 4 195,20

2.
Zaj. wyrówn.-dydakt. Przyrodnicze(przyroda, fizyka, chemia, biologia),
30hzaj.x3 gr. - wynagr. prow. zg. z KN

Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 36,00 69,92 2 517,12 6 292,80 0,00 6 292,80

3. Zaj. korekcyjno-kompens., 30hzaj.x2 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 24,00 69,92 1 678,08 4 195,20 0,00 4 195,20

4. Zaj. logopedyczne, 30hzaj.x3 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 36,00 69,92 2 517,12 6 292,80 0,00 6 292,80

5. Spotkanie z królową, 30hzaj.x3 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 36,00 69,92 2 517,12 6 292,80 0,00 6 292,80

6. Matematyczne gry i zabawy, 30hzaj.x3 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 36,00 69,92 2 517,12 6 292,80 0,00 6 292,80

7. Przyrodnicze- ekologiczne, 30hzaj.x6 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 72,00 69,92 5 034,24 12 585,60 0,00 12 585,60

8. Język angielski, 30hzaj.x3 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 54,00 69,92 3 775,68 6 292,80 0,00 6 292,80

9. Matematyka w grach, 30hzaj.x1 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 12,00 69,92 839,04 2 097,60 0,00 2 097,60

10.
Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych, 30hzaj.x1 gr. -
wynagr. prow. zg. z KN

Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 12,00 69,92 839,04 2 097,60 0,00 2 097,60

11. Projekt edukacyjny społeczny, 30hzaj.x3 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 36,00 69,92 2 517,12 6 292,80 0,00 6 292,80

12. Transport 350km/m-c x 6 zł x 10 m-cy Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie miesiąc 4,00 2 100,00 8 400,00 21 000,00 0,00 21 000,00

13. Zapewnienie sali lekcyjnej - 25 zł/h Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie godzina 150,00 25,00 3 750,00 6 775,00 6 775,00 0,00

Zadanie 2. Szkolenia dla nauczycieli 26 456,00 26 456,00 2 500,00 23 956,00

Kursy/szkolenia/studia podyplomowe 26 456,00 26 456,00 2 500,00 23 956,00

14.
Kształtowanie kompetencji niebędnych na rynku pracy x 10h - um.
zlecenie/faktura

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godzina 10,00 90,00 900,00 900,00 0,00 900,00

15.
Kształtowanie kompetencji niebędnych na rynku pracy -materiały
szkoleniowe i podrecznik dla nauczyciela

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 10,00 65,00 650,00 650,00 0,00 650,00

16. Kształtowanie kompetencji wychowawczych x 10h - um. zlecenie/faktura
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godzina 10,00 90,00 900,00 900,00 0,00 900,00

17.
Kształtowanie kompetencji wychowawczych -materiały szkoleniowe i
podrecznik dla nauczyciela

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 10,00 65,00 650,00 650,00 0,00 650,00

18. Pedagogika specjalna x 10h - um. zlecenie/faktura(prowadzący + materiały)
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godzina 10,00 150,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00

19. Eksperymenty z przyrodą x 40h - um. zlecenie/faktura
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godzina 40,00 90,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00

20. Eksperymenty z przyrodą - skrypt + materiały szkoleniowe
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 4,00 250,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

21. Doświadczanie matematyki x 40h - um. zlecenie/faktura
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godzina 40,00 90,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00

22. Doświadczenie matematyki - skrypt + materiały szkoleniowe
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 4,00 250,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

23. Zakup dostępu do platformy do zajęć konstruktorskich dla 2 szkół
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie sztuka 2,00 4 428,00 8 856,00 8 856,00 0,00 8 856,00

24.
Catering na szkoleniach dla kadry(obiad, zakup kawy, herbaty, cukru,
ciastek, woda) 25zł/os. - koszt 1 os./dzień

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 52,00 25,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00
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25. Zapewnienie sali lekcyjnej - 25 zł/h Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie godzina 100,00 25,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00

Zadanie 3. Doposażenia pracowni przedmiotowych 156 924,43 156 924,43 0,00 156 924,43

Dostosowanie/modernizacja budynków i pomieszczeń oraz
doposażenie/wyposażenie pracowni

156 924,43 156 924,43 0,00 156 924,43

26.
SPM Zestaw multimedialny (tablica interktywna, laptop, projektor,
okablowanie) do pracowni mat.-przyr.

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00

27. SPM Przyroda - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 9 934,00 9 934,00 9 934,00 0,00 9 934,00

28. SPM Biologia - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 10 150,57 10 150,57 10 150,57 0,00 10 150,57

29. SPM Chemia - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 4 798,00 4 798,00 4 798,00 0,00 4 798,00

30. SPM Fizyka - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 1 316,00 1 316,00 1 316,00 0,00 1 316,00

31. SPM Geografia - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00 0,00 1 630,00

32. SPM Matematyka - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 30 749,00 30 749,00 30 749,00 0,00 30 749,00

33. SPM Matematyka - monitor interkatywny
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 1,00 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 8 200,00

34. SPM Indywidualizacja - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 3 839,00 3 839,00 3 839,00 0,00 3 839,00

35. SPM Indywidualizacja - Podłoga Interaktywna
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 1,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00

36.
SPC Zestaw multimedialny (tablica interktywna, laptop, projektor,
okablowanie) do pracowni mat.-przyr.

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00

37. SPC Przyroda - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 1 735,00 1 735,00 1 735,00 0,00 1 735,00

38. SPC Biologia - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 2 539,00 2 539,00 2 539,00 0,00 2 539,00

39. SPC Fizyka - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 672,00 672,00 672,00 0,00 672,00

40. SPC Matematyka - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 17 048,86 17 048,86 17 048,86 0,00 17 048,86

41. SPC Indywidualizacja - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 1 313,00 1 313,00 1 313,00 0,00 1 313,00

42. Zakup pomocy do zaj. wyrówn.-dydakt. - 500zł/gr.x5 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 5,00 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00

43. Zakup pomocy do zaj. korekc-kompens. - 500zł/gr.x2 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 2,00 500,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

44. Zakup pomocy do zaj. logoped. - 500zł/gr.x3 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 3,00 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00

45. Zakup pomocy do zaj. matematycznych - 500zł/gr.x6 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 6,00 500,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00

46. Zakup pomocy do zaj. przyrodn. - 500zł/gr.x6 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 6,00 500,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00

47. Zakup pomocy do zaj. z j.obcego - 600zł/gr.x3 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 3,00 600,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00

48. Zakup gier plaszowych do przedsiębioroczości - 600zł/gr.x1 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 1,00 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00

49. Zakup pomocy do proj. edukacyjnego - 600zł/gr.x3 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 3,00 600,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00

50. Zakup pomocy do zajęć konstruktorskich dla 2 szkół
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 2,00 9 400,00 18 800,00 18 800,00 0,00 18 800,00

Zadanie 4. Zajęcia dodatkowe dla uczniów w trakcie wakacji 35 615,00 69 710,00 12 375,00 57 335,00

Zajęcia dodatkowe dla uczniów 35 615,00 69 710,00 12 375,00 57 335,00

Kategoria kosztów Opis kosztu/podkate goria kosztów
Nazwa
Partnera/Wnioskodawcy

Wydatki
ponoszone

poza
obszarem
objętym

programem,
ale na teryt.

UE (T/N)

Wydatki
ponoszone
poza teryt.

UE (T/N)

Cross-
financing

(T/N)

Środki
trwałe
(T/N)

Stawka
jednostkowa

(T/N)

Zadania
zlecone

(T/N)

Koszty
personelu

(T/N)
j.m.

2021 

RAZEM
Wkład
własny

Dofinansowanie

Liczba
Cena
jedno-
stkowa

Łącznie
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jako % kosztów bezpośrednich - Nie dotyczy:

51. Półk. Lab. Naukowe - wynagr. prow.(um.zlec/faktura),45h x 8 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godz. 180,00 65,00 11 700,00 23 400,00 0,00 23 400,00

52. Półk. Konstruktorskie - wynagr. prow.(um.zlec/faktura),45h x 3 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godz. 90,00 65,00 5 850,00 8 775,00 0,00 8 775,00

53. Półk. Lab. Naukowe - skrypt dla ucznia, 8os. x 8 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 32,00 45,00 1 440,00 2 880,00 0,00 2 880,00

54. Półk. Konstruktorskie - skrypt dla ucznia, 8os. x 3 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 16,00 45,00 720,00 1 080,00 0,00 1 080,00

55.
Półk. Lab.Naukowe- zapewnienie materiałów zużywalnych na zajęcia, x 8
gr.

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 4,00 500,00 2 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00

56. Półkolonie- zapewnienie ubezpieczenia NNW, 8 os. x 11 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 48,00 10,00 480,00 880,00 0,00 880,00

57. Półk. - zapewnienie wyżywienia 18zł dziennie/os.x 8 os.x 5 dni x 11 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 200,00 18,00 3 600,00 7 920,00 0,00 7 920,00

58. Transport śr. 350 km/m-c x 6zł x 4 m-ce Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie miesiąc 2,00 2 100,00 4 200,00 8 400,00 0,00 8 400,00

59. Zapewnienie sali lekcyjnej - 25 zł/h Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie godz. 225,00 25,00 5 625,00 12 375,00 12 375,00 0,00

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem 64 393,80 85 948,36 0,00 85 948,36

jako% kosztów bezpośrednich 25,00

Wkład własny ogółem 7 800,00 21 650,00 21 650,00 0,00

w tym wkład prywatny 0,00 0,00 0,00

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

Dochód 0,00 0,00 0,00

Wydatki bez pomocy publicznej/de minimis 321 968,99 429 741,79 408 091,79

Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 0,00 0,00

Wydatki objęte pomocą publiczną - II 0,00 0,00 0,00

Wydatki objęte pomocą de minimis 0,00 0,00 0,00

Wydatki objęte pomocą de minimis - II 0,00 0,00 0,00

Kategoria kosztów Opis kosztu/podkate goria kosztów
Nazwa
Partnera/Wnioskodawcy

Wydatki
ponoszone

poza
obszarem
objętym

programem,
ale na teryt.

UE (T/N)

Wydatki
ponoszone
poza teryt.

UE (T/N)

Cross-
financing

(T/N)

Środki
trwałe
(T/N)

Stawka
jednostkowa

(T/N)

Zadania
zlecone

(T/N)

Koszty
personelu

(T/N)
j.m.

2021 

RAZEM
Wkład
własny

Dofinansowanie

Liczba
Cena
jedno-
stkowa

Łącznie
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Kategoria kosztów Opis kosztu/podkate goria kosztów
Nazwa
Partnera/Wnioskodawcy

Wydatki
ponoszone

poza
obszarem
objętym

programem,
ale na teryt.

UE (T/N)

Wydatki
ponoszone
poza teryt.

UE (T/N)

Cross-
financing

(T/N)

Środki
trwałe
(T/N)

Stawka
jednostkowa

(T/N)

Zadania
zlecone

(T/N)

Koszty
personelu

(T/N)
j.m.

2022 

RAZEM
Wkład
własny

Dofinansowanie

Liczba
Cena
jedno-
stkowa

Łącznie

Koszty ogółem 107 772,80 429 741,79 21 650,00 408 091,79

Koszty bezpośrednie 86 218,24 343 793,43 21 650,00 322 143,43

Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów 52 123,24 90 703,00 6 775,00 83 928,00

Zajęcia dodatkowe dla uczniów 52 123,24 90 703,00 6 775,00 83 928,00

1. Zaj. wyrówn.-dydakt. J.angielski, 30hzaj.x2 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 36,00 69,92 2 517,12 4 195,20 0,00 4 195,20

2.
Zaj. wyrówn.-dydakt. Przyrodnicze(przyroda, fizyka, chemia, biologia),
30hzaj.x3 gr. - wynagr. prow. zg. z KN

Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 54,00 69,92 3 775,68 6 292,80 0,00 6 292,80

3. Zaj. korekcyjno-kompens., 30hzaj.x2 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 36,00 69,92 2 517,12 4 195,20 0,00 4 195,20

4. Zaj. logopedyczne, 30hzaj.x3 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 54,00 69,92 3 775,68 6 292,80 0,00 6 292,80

5. Spotkanie z królową, 30hzaj.x3 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 54,00 69,92 3 775,68 6 292,80 0,00 6 292,80

6. Matematyczne gry i zabawy, 30hzaj.x3 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 54,00 69,92 3 775,68 6 292,80 0,00 6 292,80

7. Przyrodnicze- ekologiczne, 30hzaj.x6 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 108,00 69,92 7 551,36 12 585,60 0,00 12 585,60

8. Język angielski, 30hzaj.x3 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 36,00 69,92 2 517,12 6 292,80 0,00 6 292,80

9. Matematyka w grach, 30hzaj.x1 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 18,00 69,92 1 258,56 2 097,60 0,00 2 097,60

10.
Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych, 30hzaj.x1 gr. -
wynagr. prow. zg. z KN

Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 18,00 69,92 1 258,56 2 097,60 0,00 2 097,60

11. Projekt edukacyjny społeczny, 30hzaj.x3 gr. - wynagr. prow. zg. z KN Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak godzina 54,00 69,92 3 775,68 6 292,80 0,00 6 292,80

12. Transport 350km/m-c x 6 zł x 10 m-cy Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie miesiąc 6,00 2 100,00 12 600,00 21 000,00 0,00 21 000,00

13. Zapewnienie sali lekcyjnej - 25 zł/h Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie godzina 121,00 25,00 3 025,00 6 775,00 6 775,00 0,00

Zadanie 2. Szkolenia dla nauczycieli 0,00 26 456,00 2 500,00 23 956,00

Kursy/szkolenia/studia podyplomowe 0,00 26 456,00 2 500,00 23 956,00

14.
Kształtowanie kompetencji niebędnych na rynku pracy x 10h - um.
zlecenie/faktura

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godzina 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00

15.
Kształtowanie kompetencji niebędnych na rynku pracy -materiały
szkoleniowe i podrecznik dla nauczyciela

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 650,00

16. Kształtowanie kompetencji wychowawczych x 10h - um. zlecenie/faktura
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godzina 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00

17.
Kształtowanie kompetencji wychowawczych -materiały szkoleniowe i
podrecznik dla nauczyciela

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 650,00

18. Pedagogika specjalna x 10h - um. zlecenie/faktura(prowadzący + materiały)
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godzina 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00

19. Eksperymenty z przyrodą x 40h - um. zlecenie/faktura
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godzina 0,00 90,00 0,00 3 600,00 0,00 3 600,00

20. Eksperymenty z przyrodą - skrypt + materiały szkoleniowe
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

21. Doświadczanie matematyki x 40h - um. zlecenie/faktura
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godzina 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 3 600,00

22. Doświadczenie matematyki - skrypt + materiały szkoleniowe
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

23. Zakup dostępu do platformy do zajęć konstruktorskich dla 2 szkół
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie sztuka 0,00 4 428,00 0,00 8 856,00 0,00 8 856,00

24.
Catering na szkoleniach dla kadry(obiad, zakup kawy, herbaty, cukru,
ciastek, woda) 25zł/os. - koszt 1 os./dzień

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 0,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 1 300,00

25. Zapewnienie sali lekcyjnej - 25 zł/h Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie godzina 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00

Zadanie 3. Doposażenia pracowni przedmiotowych 0,00 156 924,43 0,00 156 924,43

Dostosowanie/modernizacja budynków i pomieszczeń oraz
doposażenie/wyposażenie pracowni

0,00 156 924,43 0,00 156 924,43

26.
SPM Zestaw multimedialny (tablica interktywna, laptop, projektor,
okablowanie) do pracowni mat.-przyr.

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00

27. SPM Przyroda - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 9 934,00 0,00 9 934,00

28. SPM Biologia - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 10 150,57 0,00 10 150,57
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29. SPM Chemia - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 4 798,00 0,00 4 798,00

30. SPM Fizyka - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 1 316,00 0,00 1 316,00

31. SPM Geografia - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 1 630,00 0,00 1 630,00

32. SPM Matematyka - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 30 749,00 0,00 30 749,00

33. SPM Matematyka - monitor interkatywny
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 0,00 0,00 0,00 8 200,00 0,00 8 200,00

34. SPM Indywidualizacja - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 3 839,00 0,00 3 839,00

35. SPM Indywidualizacja - Podłoga Interaktywna
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00

36.
SPC Zestaw multimedialny (tablica interktywna, laptop, projektor,
okablowanie) do pracowni mat.-przyr.

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00

37. SPC Przyroda - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 1 735,00 0,00 1 735,00

38. SPC Biologia - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 2 539,00 0,00 2 539,00

39. SPC Fizyka - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 672,00 0,00 672,00

40. SPC Matematyka - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 17 048,86 0,00 17 048,86

41. SPC Indywidualizacja - zakup pom. dydakt.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 1 313,00 0,00 1 313,00

42. Zakup pomocy do zaj. wyrówn.-dydakt. - 500zł/gr.x5 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00

43. Zakup pomocy do zaj. korekc-kompens. - 500zł/gr.x2 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

44. Zakup pomocy do zaj. logoped. - 500zł/gr.x3 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00

45. Zakup pomocy do zaj. matematycznych - 500zł/gr.x6 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00

46. Zakup pomocy do zaj. przyrodn. - 500zł/gr.x6 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00

47. Zakup pomocy do zaj. z j.obcego - 600zł/gr.x3 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00

48. Zakup gier plaszowych do przedsiębioroczości - 600zł/gr.x1 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

49. Zakup pomocy do proj. edukacyjnego - 600zł/gr.x3 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00

50. Zakup pomocy do zajęć konstruktorskich dla 2 szkół
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 0,00 0,00 0,00 18 800,00 0,00 18 800,00

Zadanie 4. Zajęcia dodatkowe dla uczniów w trakcie wakacji 34 095,00 69 710,00 12 375,00 57 335,00

Zajęcia dodatkowe dla uczniów 34 095,00 69 710,00 12 375,00 57 335,00

51. Półk. Lab. Naukowe - wynagr. prow.(um.zlec/faktura),45h x 8 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godz. 180,00 65,00 11 700,00 23 400,00 0,00 23 400,00

52. Półk. Konstruktorskie - wynagr. prow.(um.zlec/faktura),45h x 3 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie godz. 45,00 65,00 2 925,00 8 775,00 0,00 8 775,00

53. Półk. Lab. Naukowe - skrypt dla ucznia, 8os. x 8 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 32,00 45,00 1 440,00 2 880,00 0,00 2 880,00

54. Półk. Konstruktorskie - skrypt dla ucznia, 8os. x 3 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 8,00 45,00 360,00 1 080,00 0,00 1 080,00

55.
Półk. Lab.Naukowe- zapewnienie materiałów zużywalnych na zajęcia, x 8
gr.

Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie zestaw 4,00 500,00 2 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00

56. Półkolonie- zapewnienie ubezpieczenia NNW, 8 os. x 11 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 40,00 10,00 400,00 880,00 0,00 880,00

Kategoria kosztów Opis kosztu/podkate goria kosztów
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jako % kosztów bezpośrednich - Nie dotyczy:

57. Półk. - zapewnienie wyżywienia 18zł dziennie/os.x 8 os.x 5 dni x 11 gr.
Mały Inżynier Ewa
Bednarek

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie szt. 240,00 18,00 4 320,00 7 920,00 0,00 7 920,00

58. Transport śr. 350 km/m-c x 6zł x 4 m-ce Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie miesiąc 2,00 2 100,00 4 200,00 8 400,00 0,00 8 400,00

59. Zapewnienie sali lekcyjnej - 25 zł/h Gmina Miłosław Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie godz. 270,00 25,00 6 750,00 12 375,00 12 375,00 0,00

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem 21 554,56 85 948,36 0,00 85 948,36

jako% kosztów bezpośrednich 25,00

Wkład własny ogółem 13 850,00 21 650,00 21 650,00 0,00

w tym wkład prywatny 0,00 0,00 0,00

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

Dochód 0,00 0,00 0,00

Wydatki bez pomocy publicznej/de minimis 107 772,80 429 741,79 408 091,79

Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 0,00 0,00

Wydatki objęte pomocą publiczną - II 0,00 0,00 0,00

Wydatki objęte pomocą de minimis 0,00 0,00 0,00

Wydatki objęte pomocą de minimis - II 0,00 0,00 0,00

Kategoria kosztów Opis kosztu/podkate goria kosztów
Nazwa
Partnera/Wnioskodawcy
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poza
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UE (T/N)
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5.1.2. Uzasadnienie kosztów

L.p. Uzasadnienie kosztów

1 Uzasadnienie zlecania zadań w projekcie

W projekcie zaplanowano zlecenie:

- prowadzenie szkoleń dla nauczycieli- konieczność zapewnienia dodatkowej kadry do szkoleń,

- prowadzenie półkolonii -zaj. prowadzone w czasie wolnym od zajęć (wakacje/ferie), nauczyciele szkół objętych wsparciem nie mogą ich prowadzić, konieczne jest zapewnienie kadry zewnętrznej. Organ prowadzący placówki nie jest w stanie

zapewnić nauczycieli do prowadzenia zajęć dodat. z uwagi na bark ich dostępności na terenie realizacji projektu, dlatego kadrę zapewni Lider . 

CD.pkt. 9: UZASADNIENIE WYDATKÓW:

godz/h. oznacza 45 min.

Wnioskodawca i Partner zapewnią pracownikom efektywne i racjonalne zaplanowanie okresu i zadań związanych z realizacją projektu, które będzie wynikać z zakresu czynności służbowych pracownika. Weryfikacji podlega czas pracy max.

276h oraz niekaralność pracowników.

POZ.14 Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy x 10h-um. zlecenie/faktura- koszt prowadzącego 

POZ.15 Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy-materiały szkoleniowe i podręcznik dla nauczyciela- zapewnienie materiałów do ćwiczeń praktycznych, symulacji, itp.

POZ.16 Kształtowanie kompetencji wychowawczych x 10h-um. zlecenie/faktura- koszt prowadzącego 

POZ.17 Kształtowanie kompetencji wychowawczych -materiały szkoleniowe i podręcznik dla nauczyciela- pakiet dla nauczyciela zawierający pełen opis ćwiczeń, narzędzi wspomagających proces wychowawczy zawierający metody,

integracyjne, wspomagających budowanie grupy, dyskusje o różnorodności, wzajemnej

akceptacji, rozwiązywania konfliktów, konstruktywnym wyrażaniu emocji itp.

POZ.18 Pedagogika specjalna x 10h-um. zlecenie/faktura- koszt zgodny z ceną rynkową z szkoleń specjalistystycznych związanych z nauką METODY VERBO-TONALNEJ W TERAPII DZIECI Z ZABURZENIAMI W KOMUNIKACJI

JĘZYKOWEJ, trwający 6h dla 1 os.

POZ.19 Eksperymenty z przyrodą x 40h - um. zlecenie/faktura- koszt prowadzącego 

POZ.20 Eksperymenty z przyrodą-skrypt + materiały szkoleniowe-pakiet obejmujący opis doświadczeń wykorzystujących metodę eksperymentu dla przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii z zakresu podstawy progr.SP, materiały

szkoleniowe notes, długopis, itp. Skrypty zajęć dla nauczyciela, w formie drukowanej, niezbędne do przeprowadzenia 30hzajęć z uczn. Skrypt stanowi istotny element szkolenia dla nauczycieli, które obejmuje zarówno wyposażenie naucz. w

wiedzę jak i materiały do prowadzenia zajęć. Wyposażenie nauczycieli nie tylko w wiedzę, ale też materiały ma istotny wpływ na trwałość projektu. Kompleksowe przygotowanie nauczycieli do zajęć, motywuje ich do wykorzystywania w pracy

z ucz. wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniach. Szczególnie dotyczy to zajęć, które obejmują tematykę i metody pracy dotąd w szkole nie stosowane, nowe dla nauczyciela. Pomimo uczestnictwa w szkoleniu nauczyciel może nie

czuć się na siłach by samodzielnie stworzyć pełen plan zajęć na 1 semestr nauki.

POZ.21 Doświadczanie matematyki x 40h - um. zlecenie/faktura- koszt prowadzącego. 

POZ.22 Doświadczenie matematyki-skrypt+materiały szkoleniowe- skrypt do 30h zajęć, obejmujący opis zadań matematycznych, materiały szkoleniowe notes, długopis, itp. Skrypty zajęć dla naucz., w formie drukowanej, niezbędne do

przeprowadzenia 30h zaj., stanowi istotny element szkolenia dla naucz., które obejmuje wyposażenie naucz. w wiedzę jak i materiały do prowadzenia zajęć. Dzięki skryptowi naucz. od razu po zakończeniu szkolenia może rozpocząć zajęcia z

uczniami. Wyposażenie naucz. nie tylko w wiedzę, ale również materiały ma istotny wpływ na trwałość projektu. Szczególnie dot. to zajęć, które obejmują tematykę i metody pracy dotąd w szkole nie stosowane, nowe dla nauczyciela. 

POZ.23 Zakup dostępu do platformy do zajęć konstruktorskich dla 2 szkół Platforma online z z min. rocznym dostępem do wiedzy: szkolenie online dla min. 2 nauczycieli, dostęp dla wszystkich uczniów, materiały do przeprowadzenia

min.100 lekcji, indywidualne konsultacje min. 3h/m-c; np. https://www.robocamp.pl/

2 Uzasadnienie przyjętych sposobów pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
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nie dotyczy

CD.pkt. 9: UZASADNIENIE WYDATKÓW:

POZ.24 Catering na szkoleniach dla kadry(obiad, zakup kawy, herbaty, cukru, ciastek, woda) 25zł/os. - koszt 1 os./dzień- ze względu na czas szkoleń ponad 6h dydakt, zapewnienie ciepłego posiłku w celu regeneracji, dodatkowo zakup kawy,

herbaty, ciastek, wody. 

POZ.26 SPM Zestaw multimedialny do pracowni mat.-przyr.Laptop-1x3000; Projektor-1x2500; Tablica-1x3500 zł. 

POZ.27 SPM Przyroda - zakup pom. dydakt.Lupa-12x50zł; Pudełko do obserwacji okazów (z 3 lupami)-4x35zł; Lornetka-2x100zł; Teleskop-1x500zł; Mikroskop z podłączeniem do komp.-1x500zł; Zestaw preparatów mikroskop.–bezkręgowce

(5 szt.)-2x50zł; Zestaw preparatów mikroskop.–skrzydła owadów (5 szt.)-2x50zł; Zestaw preparatów mikroskop.–tkanki czł. zdrowe (część I) (10 szt.)-2x170zł; Zestaw preparatów mikroskop.–tkanki czł. chore (część II) (10 szt.)-2x140zł;

Zestaw preparatów mikroskopowych–tkanki człowieka zmienione chorobowo (10 szt.)-2x85zł; Zestaw preparatów mikroskopowych–przyroda (10 szt.)-1x90zł; Termometr z sondą-2x70zł; Waga elektroniczna od 600 g do 5 kg-1x60zł; Kompas-

10x25zł; Zestaw pałeczek do elektryzowania (4 szt.)-5x135zł; Przewodnik, izolator-1x140zł; Zestaw magnesów-28 elementów-1x240zł; Pudełko z opiłkami ferromagnet.-1x180zł; Igła magnet.-1x26zł; Zestaw soczewek (6 szt.)-1x170zł;

Lusterko wklęsło-wypukłe-1x46zł; Pryzmat (akrylowy lub szklany)-1x31zł; Zestaw skał i minerałów (56 szt.)-1x300zł; Stetoskop-1x35zł; Ciśnieniomierz-1x78zł; Zestaw preparatów mikroskop.–rośliny jadalne (5 szt.)-3x50zł; Zestaw preparatów

mikroskop.–tkanki ssaków (5 szt.)-3x60zł; Zestaw preparatów mikroskop.–grzyby (5 szt.)-3x45zł; Globus konturowy-4x52zł; Globus konturowy podświetlany-1x65zł; Polska–mapa ścienna, fizyczna-1x120zł; Świat–mapa fizyczna-1x170zł;

Ochrona przyrody w Polsce–mapa-1x187zł; Model szkieletu człowieka-skala 1:1-1x800zł; Szkielet człowieka z ruchomymi elementami-skala 1:2-1x270zł; Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka-1x1892zł; Plansza zmysły człowieka-

1x245zł; Plansza budowa kwiatu, rodzaje kwiatostanów, liści,korzeni-1x43zł; Plansza etapów rozwoju czł.-1x37zł; Plansza rodzajów chmur-1x41zł;: 

POZ.28 SPM Biologia-zakup pom. dydakt.Mikroskop z podłączeniem do komputera z kamerą o rozdzielnczości min.(1280x1024 pik)-2x1900zł; Czajnik elektryczny-2x170zł; Okulary ochronne-10x15zł; Mikroskopy optyczne-1x354zł; Mikroskop

terenowy-1x485zł; Lornetka-1x230zł; Lupa-6x40zł; Ciśnieniomierz-1x85zł; Naczynia perforowane do obiektów żywych-2x55zł; Szkiełka przykrywkowe (100 szt.)-10x12zł; Zlewki różnej wielkości-4x65zł; Szalki Petriego 10 szt.-4x30zł; Probówki

ze statywem-2x50zł; Pipety Pasteura (500 szt.)-2x69zł; Przewodniki roślin i zwierząt-2x40zł; Proste klucze do oznaczania roślin-2x46zł; Preparaty mikroskopowe (tkanki roślinne, tkanki zwierzęce)-2x201zł; Model szkieletu człowieka-wielkość

naturalna-2x680zł; Model serca-1x154,57zł; Model skóry człowieka-1x250zł; Model budowy anatomicznej człowieka (tułów)-1x1280zł; : 

POZ.29 SPM Chemia-zakup pom. dydakt.Tace laboratoryjne-10x60zł; Palnik gazowy-1x112zł; Statyw z wyposażeniem-2x416zł; Waga laboratoryjna-2x417zł; Probówki-10 sztuk-20x10zł; Zlewka-20x6zł; Cylindry miarowe (do 100 ml)-6x18zł;

Krystalizator (do 500 ml)-6x20zł; Rozdzielacz szklany-6x30zł; Tryskawka do 1000 ml-4x17zł; Korek do probówek z otworem min. 10 szt.-20x25zł; Metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, alkohole, cukry.-1x1124zł; : 

POZ.30 SPM Fizyka-zakup pom. dydakt.Miernik uniwersalny z osobnym gniazdem 10 A wyposażone w możliwość pomiaru temperatury-1x74zł; Sprężyny o różnym współczynniku sprężystości (5-6 sprężyn)-2x50zł; Szkła optyczne-1x368zł;

Maszyna elektrostatyczna-1x556zł; Zestaw magnesów–28 el.-1x218zł;

3 Uzasadnienie dla cross-financing'u

nie dotyczy

CD.pkt. 9: UZASADNIENIE WYDATKÓW:

POZ.31 SPM Geografia-zakup pom. dydakt.Kompas-12x16zł; Mapy ścienne świata-ogólnogeogr.,polityczna, krajobraz.a, klimat.-1x172zł; Mapa ścienna Europy-ogólnogeogr., polityczna-x70zł; Mapa ścienna Ameryki-ogólnogeogr.,polityczna-

1x143zł; Mapa ścienna Afryki:- ogólnogeogr.,- polityczna-1x137zł; Mapa ścienna ogólnogeograficzna Australii-1x100zł; Mapy ścienne Arktyki i Antarktyki (lub obszary okołobiegunowe)-1x173zł; Mapa ścienna płyt litosfery, zjawisk wulkan.,

obsz. sejsmicznych lub wspólna mapa dla wszystkich 3 elementów-1x191zł; Mapy ścienne Polski-podział administr.,ogólnogeogr.-1x166zł; Okazy skał i minerałów oraz przykłady skamieniałości (jeśli możliwe–typowe dla regionu szkoły)-

1x356zł; : 

POZ.32 SPM Matematyka-zakup pom. dydakt.Tangram-20x6,5zł; Bryły geometryczne (foremnych, obrotowych, wpisanych)-3x257zł; Siatki brył i figur geometr.-3x452zł; Zestawy tablicowe/plansze dydakt.-1x115zł; Zestaw miar-1x200zł;

Zestawy przyrządów do mierzenia jedn. i objęt.-1x175zł; Domino-kąty-3x65zł; Domino-dodawanie ułamków zw.-3x65zł; Domino-odejmowanie ułamków zw.-4x65zł; DOMINO–ZROZUMIEĆ UŁAMKI-9x240zł; Domino dodawanie uł. dziesiętnych-

2x65zł; gry matem.-ORTOGRAFFITI-2x70,5zł; Mistrz mnożenia-1x33zł; Ułamki w kole-10 cm-uczniowskie-51 elementów-12x48zł; Złotówki eduk.-banknoty-12x13zł; Złotówki eduk.-monety-12x13zł; Laptop+oprogramowanie biurowe eduk.-

8x3000zł; 

POZ.33 SPM Matematyka-monitor interkatywny LED, min. 55cali LED, rozdzielczość min 1920x1080, głośniki;

POZ.34 SPM Indywidualizacja-zakup pom. dydakt.Domino logop.-1x110zł; Pakiet Logop. Zabawy-1x959zł; Zestaw pomocy logop.-1x320zł; Memo logop.e-1x84zł; Idziemy na zakupy-1x153zł; Historyjki obrazkowe. typu Pepi i jego przygody.-

1x125zł; Obrazkowe scrabble-1x88zł; Jąkanie.Trening płynej wymowy. Publikacja multim.- 1x109zł; .Karty oceny słuchu fonemowego-1x164zł; Dzwięczność.Trening poprawnej wymowy-CD-1x109zł; Sylaby Karty Logop.e-1x104zł; Trzymaj

język za zębami-teczka pomocy logop.-1x145zł; Obrazki i wyrazy do badania i doskonalenia słuchu fenomowego-2x80,5zł; Pakiet talii typu "Logopedyczny Piotruś. Pakiet I"-1x85zł; Alfabet. Zabawy literami i głoskami)-1x85zł; Teczka Pracy z

Dziećmi i Młodzieżą z Orzeczeniem-2x519zł; 

POZ.35 SPM Indywidualizacja-Podłoga Interaktywna jasność projektora 3200 ANSI (możliwość montażu do ściany/do sufitu), obraz z wys. 300 cm min. 240cmx190 cm, pilot, Wifi, położenie projektora;

POZ.36 SPC Zestaw multimedialny do pracowni mat.-przyr.Laptop-1x3000; Projektor-1x2500; Tablica-1x3500 zł;

POZ.37 SPC Przyroda-zakup pom. dydakt.Teleskop-1x500zł; Zestaw preparatów mikroskopowych–tkanki czł. zdrowe (część I) (10 szt.)-1x170zł; Zestaw preparatów mikroskopowych–tkanki czł. chore (część II) (10 szt.)-1x140zł;

Deszczomierz-1x300zł; Barometr (przenośna stacja pogodowa)-1x125zł; Wiatromierz-1x500zł; Higrometr-x50zł; Igły preparacyjne 10 szt.-x50zł;

POZ.38 SPC Biologia-zakup pom. dydakt. Mikroskop z podłączeniem do komp. z kamerą o rozdzielczości min.(1280x1024 pikseli)-1x1700zł; Mikroskopy optyczne-1x354zł; Mikroskop terenowy-1x485zł; Koc gaśniczy-x60zł; 

POZ.39 SPC Matematyka-zakup pom. dydakt.Bryły geometryczne - zestaw(foremnych, obrotowych, wpisanych)-1x257zł; Zestaw małych zegarów-1x283,86zł; gra logiczna typu Digit-8x50zł; Klocki typu Reko 180 szt -8x53zł; Gra typu

Rummikub-8x98zł; Projektor+ekran+uchwyt+kabel (15 m)-1x2300zł; Tablica obrotowa na kółkach korkowo-magnetyczna-1x600zł; Laptop+oprogr. biurowe eduk.-4x3000zł;

4 Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników
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Wkład własny wniesiony w formie niepieniężnej w postaci udostępnienia sal.

Partner zapewni sale na:

-zajęcia pozalekcyjne

-półkolonie ( 2 sale na 1 półkolonie, 1 zajęciowa, 2 sala na catering i pomocniczo do przechowania sprzętu),

-szkolenia dla nauczycieli ( 2 sale:1 zajęciowa, 2 sala na catering).

W ramach projektu Gmina kwalifikuje udostępnienie sal:

-udostępnienie sali 866h x 25zł/h=21 650,00zł, co daje łącznie 21 650,00zł i stanowi ponad 5% wartości projektu.

Stawki za wynajem sal zg. z Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Gminy Miłosław z dn. 28.06.2016 r. Budynki szkolne, udostępnianie w ramach wkładu własnego w czasie ostatnich 10 lat nie współfinansowane ze środków europejskich ani

krajowych.

Nie przewidziano pobierania opłat od uczestników projektu.

CD.pkt. 9: UZASADNIENIE WYDATKÓW:

POZ.51 Półk. Lab. Naukowe-wynagr. prow.(um.zlec/faktura),45h x 11 gr.- w ramach pozycji konieczne jest zapewnienie opieki wychowawcy podczas półkolonii (uprawnienia wychowawcy kolonijnego, dośw. w pracy z dziećmi, wiedza

techniczna/przyrodnicza), kierownika kolonii(posiadanie uprawnień kierownika wypoczynku) oraz organizacja wypoczynku zgodnie z przepisania oświatowymi.

POZ.52 Półk. Konstruktorskie-wynagr. prow.(um.zlec/faktura),45h x 3 gr.- w ramach pozycji konieczne jest zapewnienie opieki wychowawcy podczas półkolonii (uprawnienia wychowawcy kolonijnego, dośw. w pracy z dziećmi, wiedza

techniczna/przyrodnicza), kierownika kolonii(posiadanie uprawnień kierownika wypoczynku) oraz org. wypoczynku zgodnie z przepisania oświatowymi.

POZ.53 Półk. Lab. Naukowe-skrypt dla ucznia, 8os. x 8 gr.- opisy doświadczeń, ciekawostki dotyczące eksperymentów, dostosowane do poziomu uczniów.

POZ.54 Półk. Konstruktorskie-skrypt dla ucznia, 8os. x 3 gr.- opis tworzenia konstrukcji krok po kroku, ciekawostki i wiedza z zakresu mechaniki, fizyki i techniki, dostosowane do poziomu uczniów.

POZ.55 Półk. Lab.Naukowe-zapewnienie materiałów zużywalnych na zajęcia, x 8 gr.- zakup zużywalnych pomocy do zajęć, materiały zużywalne do przeprow. eksperyment. (odczynniki, materiały papiernicze, środki czystości, zużywalny

sprzęt laboratoryjny, drewno, elementy elektroniczne), ucz. zabierają wykonane eksperymenty. Skrobia ziemniaczana 1kg-5x8,35zł; talerze plastikowe 100 szt.-3x25zł; łyżeczki plastikowe 100 szt.-3x4zł; papier ksero A4 500 ark biały-

1x16,65zł; papier A4 kolor mix 500 ark-1x27,75zł; flamastry 24 kolory-3x4,55zł; klej w sztyfcie 2 szt.-3x1,5zł; balony mix 10 szt.-3x1,79zł; Paski wskaźnikowe pH 1-14 (100 sztuk)-1x11,9zł; plastelina szkolna 12+1 gratis-3x5,04zł; gumki

recepturki 10g-3x0,72zł; patyczki higieniczne 100 szt.-1x3zł; płatki kosmetyczne 80 szt.-1x4zł; pipety Pasteura 3 ml z podziałką 500 szt.-1x50zł; probówki o poj. 11ml (16x100mm), okrągłodenne, z PS 200 szt.-1x34zł; podgrzewacze 50 szt.-

1x12zł; patyczki do lodów drewniane, dł 11 cm, 50 szt-6x4zł; patyczki do szaszłyków, drewniane, dł. 30 cm, 100 szt.-1x4zł; folia aluminiowa-1x10zł; kubek biały plastikowy 200 ml 100 szt.-1x3,99zł; pojemniki z wieczkiem 100ml 100 szt.-

1x16,49zł; olej 900 ml-3x8zł; ocet 0,75 l-3x3zł; płyn do naczyń 0,5l-3x5zł; produkty spożywcze do doświadczeń-1x70zł; laski kleju na gorąco-1x30zł; drewno-1x60zł;

POZ.56 Półkolonie-zapewnienie ubezpieczenia NNW, 8 os. x 11 gr.- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ze względu na praktyczny charakter zajęć. Zakup ubezpieczenia realizowany osobno na każdy cykl 5 dni

zajęciowych, jeden uczeń może otrzymać przedmiotowe wsparcie więcej niż jeden raz. 

POZ.57 Półk.-zapewnienie wyżywienia 18zł dziennie/os.x 8 os.x 5 dni x 11 gr. - z racji zajęć trwających powyżej 4h dydakt. konieczne zapewnienie dla dzieci ciepłego posiłku oraz napojów. Zakup wyżywienia realizowany osobno na każdy

cykl 5 dni zajęciowych, jeden uczeń może otrzymać przedmiotowe wsparcie więcej niż jeden raz. 

POZ.58 Transport śr. 350 km/m-c przez 4 m-ce-ze względu na likwidację barier dla uczniów dojeżdżających konieczność zapewnienia transportu, koszt zgodny z stawką rynkową.

5 Uzasadnienie dla sposobu wyliczenia dochodu

6 Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza obszarem objętym programem, ale na terytorium UE
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nie dotyczy

CD.pkt. 9: UZASADNIENIE WYDATKÓW:

POZ.40 SPC Fizyka - zakup pom. dydakt.Sprężyny o różnym współczynniku sprężystości (5-6 sprężyn)-x42zł; Szkła optyczne-1x368zł; Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji-x54zł; sprężyna do demonstracji fali podłużnej-1x75zł;

przyrząd do demnstracji przemany pracy w energię wewnętrzną-x69zł; konwerter termoelektryczny-1x150zł; kalorymetr-x59zł; sprężyna do demonstracji fali poprzecznej-1x79zł; : 

POZ.41 SPC Indywidualizacja - zakup pom. dydakt. Dmuchajka Logopedyczna-x60zł; Dmuchane lotto-1x230zł; Gra typu Zgadnij kto to-1x85zł; Gra typu Mlionerzy-1x105zł; hamak kropla-1x260zł; tunel zygzak-1x100zł; Gra typu Logopedyczny

Piotruś-1x83zł; Logiczna układanka typu Dromader-5x38zł; Roześmiana logopedia - plakaty -x61,07zł; Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym-x70zł; Pakiet historyjki obrazkowe typu Papuga Aga opowiada-1x140zł; 5

sekund-x50zł; gra typu Monopoly-1x120zł; Gra typu Chodźmy na rybki 1-x50zł;

POZ.42 Zakup pomocy do zaj. wyrówn.-dydakt. - 500zł/gr.x5 gr.Język angielski:

Aktywne czytanie po angielsku - 99,90 zł

Angielski POPcorn - zabawa słowami - dwuznaki 79,00 zł

Angielskie bingo - części mowy - 89,00 zł

Angielskie puzzle - 69,90 zł

ANGIELSKI - to proste! - 48,00 zł

Przyrodnicze:

Świat zwierząt bez tajemnic karty edukacyjne - 58,99 zł

Książka 100 pytań i odpowiedzi - 29,00 zł

Książka nauczyciela zintegrowana z podręcznikiem ''Mój świat”- 48,00 zł

Biologia. Plansze interaktywne WSiP. Szkoła podstawowa I-III - 100,00 zł Biologia. Plansze interaktywne WSiP. Szkoła podstawowa IV-VIII -100,00 zł;

Przyrodo witaj! Płyta - 33,00 zł

Atlas anatomiczny Tajemnice ciała - 35,00 zł

Rośliny - cykl rozwojowy roślin magnetyczny - 100,00 zł: 

POZ.43 Zakup pomocy do zaj. korekc-kompens. - 500zł/gr.x2 gr.Balansująca deskorolka 99,00 zł

Bączek koncentracji 195,00 zł

Bądź odważny - historyjki obrazkowe 84,00 zł

Bystre ucho i oko - Kształty i kolory 57,00 zł

Czapka obciążeniowa 89,90 zł: 

POZ.44 Zakup pomocy do zaj. logoped. - 500zł/gr.x3 gr. Balony do modelowania - 11,5zł, Brokat sypki ozdobny 6 kolorów - 6,2zł, Tektura kolorowa z brokatem 10 kolorów - 11,03zł, Balony mix 10szt - 2,1zł, farby do malowania palcami 12

kolorów 15 ml - 16,02zł, Lustro LOGOPEDYCZNE - 140zł, Wibrator logopedyczny - 127zł, materac rehabilitacyjny składany - 328zł, Trener równowagi (dysk równoważny) - 127zł, Kołnierz obciążeniowy - dziecięcy - 60zł, Wałek do masażu 40 x

80 - 147zł, Topek - Stożek - równowaga - 399zł, poduszka sensoryczna - 129zł, Woreczki sensoryczne - 79zł, Zestaw 4 piłek sensorycznych - 59zł, worek rozciągliwy - 189zł, Historyjki obrazkowe cz.1- 69zł, Jąkanie.Trening płynej wymowy.

Publikacja multimedialna - 99,9zł, Karty oceny słuchu fonemowego (standaryzowane) - 149zł, Obrazki i wyrazy do badania i doskonalenia słuchu fenomowego u dzieci - 80zł, Pakiet talii typu Logopedyczny Piotruś. Pakiet I-głoski SZ, Ż/RZ,

CZ, DŻ, S, Z, C, DZ - 85zł, Gra typu Gadatliwa kakadu-różnicująca wymowę głosek T, K, G, D - 80zł, flamastry 12 kolorów - 2,45zł, flamastry 24 kolory - 4,55zł, kredki ołówkowe szkolne 24 kolory - 5,94zł, marker suchościeralny do tablic

zestaw 4 kolorów - 4,93zł, marker pernamentny zestaw 4 kolorów - 4,26zł, farby plakatowe 12 kolorów 20 ml - 11,27zł, Logopedyczny labirynt - 199zł, Zeszyt A5 32k kratka - 1zł, Zeszyt A5 60k kratka - 1,2zł, Zeszyt Brulion A5 96k Twarda

oprawa - 2,24zł, teczka lakierowana z gumką A4 niebieska - 1,44zł, zeszyt papierów samoprzylepny A4 8k - 3,4zł, Klej w sztyfcie 8g - 2 szt - 1,5zł, blok rys.A4 20k - biały - 1,12zł, blok rys.A4 20k - kolor- 1,9zł, blok techniczny A4 10k - biały -

1,12zł, blok techniczny A4 10k - kolorowy - 1,9zł,

Symultaniczne i sekwencyjne strategie uczenia się. Super Zestaw 4 w 1 - 140zł, Alfabet. Zabawy literami i głoskami - 79zł, Sylaby Karty Logopedyczne typu Jak żyrafa szyję myje? - 1x40zł,: 

7 Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE
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nie dotyczy

CD.pkt. 9: UZASADNIENIE WYDATKÓW:

POZ.45 Zakup pomocy do zaj. matematycznych-500zł/gr.x6 gr. Wyscig-matematyczny-13,71 zł, Supermatematyk maxi-20,95zł, Brainbox:Matematyka-50,53 zł, Matematyka na wesoło-21,44 zł, Pentomino-9,84 zł, Digit-22,79 zł,

Kieszonkowiec matematyczny-11,25zł, Grzybobranie-21,44zł, Tangram-9,02zł, Puzzle matematyczne-odejmowanie do 1000-67zł, BINGO-mnożenie i dzielenie do 100-60zł, Ułamkowa pizza-59zł, Komplet kostek matemat.-20 szt.- 39,9 zł,

Kostka w kostce- cyfry 0-9 - 2,9 zł, Złotówki edukacyjne - monety-9zł, Złotówki edukacyjne - banknoty - 10,9 zł, Zadania z cylindra - dodawanie w zakresie 100 - 27 zł, Bryły drewniane - 19 sztuk - 69 zł, Bingo ułamkowe - poz.1-69 zł,

Układanka Schubitrix-miary czasu-59 zł i dodawanie do 1000 - 59zł, Kieszonkowiec mat.-3 połowa-15 zł.papier ksero A4 500 ark biały-16,65 papier A4 kolorowy 500 ark-27,75; Długopis Bic 2 szt Niebieski-1,22zł; Długopis Bic 2 szt Czarny-

1,22; Ołówki z gumką 12 szt-3,55;gumka chlebowa 1 szt.-1,61zł; cienkopis mix 4 kolory - 3,55; Cienkopis mix 10 kolorów - 7,1; flamastry; 12 kolorów-2,45zł;flamastry 24 kol.-4,55; kredki ołówkowe 24 kol.- 5,94; marker suchościeralny 4 kol.-

4,93; marker permanentny zestaw 4 kol.-4,26; farby plakatowe 12 kolorów 20 ml-11,27; farby do malowania palcami 12 kol.-16,02; Zeszyt A5 32k-1; Zeszyt A5 60k- 1,2; Zeszyt Brulion A5 96k-2,24; teczka z gumką A4-1,44; zeszyt papierów

samoprzyl. A4 8k-3,4; Klej w sztyfcie-2 szt-1,5; blok rys.A4 20k-biały-1,12; blok rys.A4 20k-kolor.-1,9; blok techn.A4 10k-biały-1,12; blok techniczny A4 10k-kolor. -1,9; blok rys. A3 20k - biały -2,24; blok rys.A3 20k-kolor-3,36; blok techn. A3

10k-biały-2,24; blok techniczny A3 10k-kolor.-3,36; brystol B1 biały 10 ark.-14,5; brystol A2 10 kolorów 50 ark (intensywne) - 31,08; Klej w tubie; magic uniwersalny - 2; Klej introligatorski - 2,91; Klej do drewna wikol-1,78; klej w sztyfcie 2 szt-

1,5; Taśma biurowa-1,4; Taśma dwustronna-1; Bibuła gładka-2,2; Bibuła marszczona 10kol. - 8,5; Krepina włoska-5,04; Sznurek jutowy-6,8; Zakreślacze 4 kol. - 5,15; Gumki recepturki różne-2; Nożyczki-5; Nożyczki z podziałką 3 kol.-1,3;

Zestaw 12 pędzelków-5; Farba plakatowa astra tuba-3,15; Glina rzeźbiarska-5,49; Plastelina szkolna - 5,59; Zszywki metalowe - 1.

POZ.50 Zakup pomocy do zajęć konstruktorskich dla 2 szkół:Zestaw klocków konstrukcyjnych-4x1930zł; ładowarka do baterii AA na 8 akumulatorków-3x150zł; Akumulatorki-24x16zł; 4 pudełka do klocków-4x30zł; pudełko do baterii i

ładowarki-1x30zł; Pakiet mat edukacyjnych do testowania konstrukcji-1x700zł;

8 Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia (dotyczy projektów, które wpisują się w większe przedsięwzięcie finansowane lub planowane do finansowania z kilku źródeł)

nie dotyczy

CD.pkt. 9: UZASADNIENIE WYDATKÓW:

POZ.46 Zakup pomocy do zaj. przyrodn.-500zł/gr.x6 gr.kubek biały plastikowy 200 ml 100 szt. - 3,9 zł, łyżeczki plastikowe 100 szt. - 2,29 zł, łyżki plastikowe 100 szt. - 4,49 zł, talerze plastikowe 100 szt. - 13,99 zł, słomki łamane FLUO 1000

szt. - 12,99 zł, Woreczki strunowe 80x120 mm 100 szt. - 1,85 zł, rękawiczki lateksowe rozm. M 100 szt. - 13,49 zł, barwnik spożywczy żółty - 1,99 zł, barwnik spożywczy czerwony - 1,99 zł, barwnik spożywczy niebieski - 1,99 zł, Ręcznik

papierowy 2 szt. - 10 zł, Olej 1 l - 5,5 zł, Ocet 0,75 l - 2 zł, Mleko 1l - 3 zł, Soda oczyszczona 100g - 1,5 zł, Płyn do naczyń 1l - 4 zł, Skrobia ziemniaczana 1kg - 8 zł, Woda utleniona 3% 100 ml - 2 zł, Jodyna 10 g - 2,17 zł, Płyn Lugola 40 ml -

7,31 zł, Woda destylowana 5 l - 28,85 zł, Fenoloftaleina r-r 1% 100 ml - 9 zł, Oranż metylowy 0,1% 100 ml r-r wodny - 3 zł, papier ksero A4 500 ark biały - 16,65 zł, papier A4 kolorowy mix 500 ark - 27,75 zł, długopis niebieski BIC 1 szt. - 1,45

zł, długopis czarny BIC 1x1,39 zł, Ołówek drewniany z gumką aż 4 szt !! różne wzory - 1,4 zł, gumka chlebowa 1 szt. - 1,61 zł, cienkopis mix 4 kolory - 3,55 zł, cienkopis mix 10 kolorów - 7,1 zł, flamastry 12 kolorów - 2,45 zł, flamastry 24

kolory - 4,55 zł, kredki ołówkowe szkolne 24 kolory - 5,94 zł, marker suchościeralny do tablic zestaw 4 kolorów - 3,96 zł, marker pernamentny zestaw 4 kolorów - 4,26 zł, farby plakatowe 12 kolorów 20 ml - 11,27 zł, farby do malowania palcami

12 kolorów 15 ml - 16,02 zł, Zeszyt A5 32k kratka nr 1667 - 1 zł, zeszyt A5 60k kratka 1 szt. - 1,2 zł, zeszty A5 96k kratka twarda oprawa 1 szt. - 2,24 zł, teczka lakierowana z gumką A4 niebieska - 1,44 zł, zeszyt papierów samoprzylepny

A4 8k - 3,4 zł, klej w sztyfcie 2 szt. - 1,5 zł, blok rysunkowy A4 20k - biały - 1,12 zł, blok rysunkowy A4 20k - kolorowy - 1,9 zł, brystol A2 10 kolorów 50 ark (intensywne) - 31,08 zł, balony mix 10 szt. pastelowe - 1,79 zł, Pipeta Pasteura PE 1

ml niesterylna - 500 sztuk - 89 zł, Pipeta Pasteura PE 3 ml niesterylna - 500 sztuk - 99 zł, Paski wskaźnikowe pH 1-14 (100 sztuk) - 11,9 zł, Bateria alkaiczna 9 V (6LP3146) - 18,9 zł, Sortowanie odpadów - gra planszowa - 155 zł, Fartuch

bawełniany XS - 45 zł, Zlewki miarowe PP - 6 sztuk - 10-50-100-250-500-1000 ml - podziałka tłoczona - 29 zł, Cylinder miarowy 250 ml - 17,9 zł, Cylinder miarowy 100 ml - 12,9 zł, Pęseta 102 mm - tworzywo - 3,9 zł, Pojemnik z lupami 2x, 4x -

dno z miarką - 14,9 zł, Płytki Petriego 3 szt - 12,9 zł, Płytki Petriego trójdzielne 3 szt - 11,9 zł, Probówka okrągłodenna szkło 16 x 180 - 1,2 zł, Kroplomierz szklany 30 ml z pipetką - 10,9 zł, Szkiełko mikroskopowe podstawowe szklane 76 x

26 x 1 mm - krawędzie nieszlifowane - 144 sztuk - 45 zł, Zlewka niska szklana 100 ml - 7,9 zł, Szalka Petriego 90/18 - 10,9 zł, Oprawka do żarówki MES 10 mm - 10 sztuk - 19,9 zł, Suwmiarka mała (od 1 mm do 16 cm) - 11,9 zł, Żarówka

MES 10 mm - 6,0 V (150 mA) - 10 sztuk - 9,9 zł, Rezystor metalizowany 0,25 W - 1,5 zł, Elektroniczna burza mózgów - 169 zł, Tacka z opiłkami żelaza - okrągła - 7,9 zł, Niezbędnik badacza i podróżnika 10w1 - 39,9 zł, Krzywomierz

(kartometr) - 27 zł, Obrotowa mapa nieba - 19,9 zł, Kompas kartograficzny-2 skale, linijka, lupka-29,9zł, Miara zwijana 30m-45zł, Pryzmat równoboczny-akrylowy-42x32mm-35,9zł, Magnesy sztabkowe 8 mm-2szt.-29,9zł, Przewody krokodyl.

36 cm-10szt.-19,9zł, Palnik spirytusowy 150ml-22,9zł, Zlewka szklana 250ml-9,9zł, Bateria płaska 4,5V-13,9zł, Cylinder miarowy 50ml-9,5zł, Butla szklana z nakrętką 500ml-22,9zł, Szczotka do probówek-5,9zł, Żarówka MES 3,5-10szt.-9,9zł,

Cylinder miarowy 25ml-8,5zł, Brzęczyk 3V-8,9 zł,:

9 Uzasadnienie poszczegółnych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie
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5.1.3. Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis

nie dot.

CD.pkt. 9: UZAS. WYDATKÓW:

POZ.47 Zakup pomocy do zaj. z j.ob.- 600zł/gr.x3 gr.:Vocabulary Active Poster-Actions1-27,9 zł, Anne of Green Gables+CD+PL- 23,31zł, gra typu Bis English-45,5 zł, Cinderella+CD-21,5zł, Class Clock-nauka czasu i daty-język ang.- 45,5zł,

A Connecticut Yankee in King Arthur's Court+CD+PL-23,31zł, gra typu Just the Job-49,73zł, gra typu Let's Party!-45,5zł, Little Red Riding Hood+CD- 21,5zł, The Adventures of Tom Sawyer+CD+PL-23,31zł, gra typu My Shopping List-45,5zł,

gra typu Picture Bingo-45,5zł, gra typu Preposition Island-45,5zł, gra typu Question Maker- 27,47zł, gra typu Questions and Answers-45,5zł, gra typu Roundtrip of Britain and Ireland-45,5zł, gra typu Sentence Maker-45,5zł, Great Friends!+CD-

23,31zł, gra typu Super Bis Eng.-45,5zł, Tgra typu The Busy Day Dominoes-45,5zł, gra typu The Great Verb-45,5zł, gra typu The Number Game-45,5zł, Black Beauty+CD- 23,31zł, gra typu Verb Bingo-45,5zł, gra typu Play for the Planet-

47,08zł, gra typu The Animal Kingdom-47,08zł, papier ksero A4 500 ark biały- 16,65 zł, papier A4 kolorowy mix 500 ark-27,75 zł, długopis niebieski BIC 1x1,45 zł, długopis czarny BIC 1x1,39 zł, Ołówek drewniany z gumką 4x1,4 zł, gumka

chlebowa 1x1,61 zł, cienkopis 4szt.-3,55 zł, cienkopis 10 kolorów-7,1 zł, flamastry 12 kol.-2,45zł, flamastry 24 kol.-4,55 zł, kredki ołówkowe 24 kol.- 5,94 zł, marker suchościeralny 4 kol.-3,96zł, marker pernamentny 4 kol.-4,26zł, farby

plakatowe 12 kol.-11,27zł, farby do malowania palcami 12 kol.-16,02zł, Zeszyt A5 32k-1 zł, zeszyt A5 60k 1x1,2zł, zeszty A5 96k kratka twarda oprawa 1zx2,24 zł, teczka lakierowana z gumką A4-1,44zł, zeszyt papierów samoprzylepny A4

8k-3,4zł, klej w sztyfcie 2 szt.-1, zł, blok rys.A4 20k-biały-1,12zł, blok rys.A4 20k-kol.-1,9 zł, blok techniczny A4 10k-biały-1,12 zł, blok techniczny A4 10k -kol.-1,9 zł, blok rys.A3 20k-biały-2,24 zł, blok rys.A3 20k-kolorowy-3,36 zł,: 

POZ.48 Zakup gier plaszowych do przedsiębioroczości - 600zł/gr.x1 gr. gra typu Biznes po europejsku-1x30zł; gra typu Biznes po PL- gra podróżna-1x31zł; gra typu Grzybobranie-1x24zł; gra typu Duża poczta-1x48zł; gra typu Zawody i ich

atrybuty - gra edukacyjna-1x24zł; gra typu Superfarmer z Rancha-1x38zł; gra typu Budowa Miasta-1x63zł; CV-1x66zł; gra typu Wiejski biznes junior-1x46zł; gra typu Oh Fortuna-1x34zł; gra typu Pieniądze do nauki i zabawy-1x8zł; gra typu Oto

złoto!-1x53zł; papier ksero A4 500 ark biały-1x13,5zł; papier A4 kolorowy mix 500 ark-1x25zł;: 

POZ.49 Zakup pomocy do proj. edukacyjnego-600zł/gr.x3 gr.Maska papierowa Darth Vader 6 szt.-6,25 zł, Maska papierowa Frozen 6 szt-9,99 zł, Maska z pianki Pirat w kapeluszu-7,99 zł, Maska filcowa Zajączek-5,99 zł, Maska filcowa Szop-

5,99 zł, Maska filcowa Sowa-5,99 zł, Peruka długa blond z grzywką-26,99 zł, Peruka z warkoczem długa ruda Fiona-58,99 zł, Peruka Wiedźmy cz.-b.-36,55zł, Peruka Mnich-28,9zł, Peruka Afro Różowa-26,99zł, Miecz Piracki-13,99 zł, Czapka

piracka czarna z duchem-13,99zł, Czapka piracka-14,99zł, Piratka z czaszką (sukienka z pasem, kapelusz)-64zł, Zarost Pirata z koralikami-16,89zł, Opaska na oko PIRAT-3,1 zł, Banner flagi 6m Indiańskie Trójkąty-14,9zł, Kabura Pas

kowbojski-24,99zł, Kapelusz Kowbojski czarny z gwiazdą-12,9zł, Wąsy i broda WIKINGA-11,2zł, Wąsy Mustache Party kolorowe MIX 6szt-5,99zł, Strój dziecięcy Elsa królowa śniegu Frozen Kraina Lodu rozm-78,99zł, Strój dziecięcy Anna

Frozen Kraina Lodu rozm M-78,99zł, Kotek. Nakrycie głowy-15zł, Czapka Krówka-15zł, Pacynki Zwierzęta 1-75zł, Pacynki Zwierzęta 2-72 zł, Pacynki bajki-72zł, Tkanina do strojów Biały-27zł, Tkanina do strojów Czerwony-27zł, Tkanina do

strojów Zielony-27zł, Tkanina do strojów Pomarańczowy-27zł, Tkanina do strojów fiolet.-27zł, Korony z tektury zestaw-65zł, Pacynka czarownica-24zł, Pacynka królowa-24zł, Pacynka Pies-19zł, Pacynka koń-19zł, Akcesoria do stojaka.

Teatrzyk-65zł, Teatrzyk cieni-49zł, Makaron spaghetti-5 zł, Taśma malarska-7zł, Gąbka-7zł,

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis
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5.1.4. Budżet projektu

5.1.4a. Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł)

5.1.5. Ustalenie poziomu dofinansowania (dotyczy projektów, które nie podlegają schematom pomocy publicznej) – dane muszą być zbieżne ze studium

Kategoria wydatku 2021 2022 Ogółem

Koszty ogółem 321 968,99 107 772,80 429 741,79

Koszty bezpośrednie 257 575,19 86 218,24 343 793,43

Zadanie 1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów 38 579,76 52 123,24 90 703,00

Zadanie 2. Szkolenia dla nauczycieli 26 456,00 0,00 26 456,00

Zadanie 3. Doposażenia pracowni przedmiotowych 156 924,43 0,00 156 924,43

Zadanie 4. Zajęcia dodatkowe dla uczniów w trakcie wakacji 35 615,00 34 095,00 69 710,00

Koszty pośrednie (ryczałt) 64 393,80 21 554,56 85 948,36

jako % kosztów bezpośrednich 25,00 25,00 25,00

 

Kwoty ryczałtowe 257 575,19 86 218,24 343 793,43

jako % wartości projektu ogółem 80,00

Stawki jednostkowe 0,00 0,00 0,00

jako % wartości projektu ogółem 0,00

 

Personel projektu w kosztach ogółem 62 928,00

jako % wartości projektu ogółem 14,64

Zadania zlecone w kosztach ogółem 72 075,00

jako % wartości projektu ogółem 16,77

Środki trwałe w kosztach ogółem 0,00

jako % wartości projektu ogółem 0,00

Cross-financing w kosztach ogółem 0,00

jako % wartości projektu ogółem 0,00

Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem ale na terytorium UE 0,00

jako % wartości projektu ogółem 0,00

 

Wkład własny 7 800,00 13 850,00 21 650,00

jako % wartości projektu ogółem 5,04

w tym wkład prywatny 0,00 0,00 0,00

Dochód (w rozumieniu art.61 rozporządzenia CPR) 0,00 0,00 0,00

 

Wnioskowane dofinansowanie 314 168,99 93 922,80 408 091,79

 

Koszt przypadający na jednego uczestnika 1 652,85

Wskaźnik
rezultatu

Sytuacja, której wystąpienie może uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie wartości
docelowej wskaźnika rezultatu

Sposób identyfikacji wystąpienia
sytuacji ryzyka

Opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia
sytuacji ryzyka (minimalizowanie)

Nie dotyczy
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wykonalności/biznesplanem

5.1.6. Kwoty ryczałtowe

5.2. Planowane/docelowe źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu

Projekt generujący dochód

Zryczałtowana stawka (%) Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu Wartość generowanego dochodu

Luka w finansowaniu (%) Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu Wartość generowanego dochodu

Numer zadania Nazwa zadania
Wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej

Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników
Nazwa Wartość

1 Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych/wyrównawczo-dydaktycznych 750,00 - dzienniki zajęć; - harmonogram zajęć;

1 Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w projekcie 176,00 - dzienniki zajęć;

1 Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liczba zrealizowanych projektów edukacyjnych w projekcie 3,00 - zestawienie zrealizowanych projektów edukacyjnych

1 Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w programie 12,00 - dzienniki zajęć;

1 Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych/wyrównawczo-dydaktycznych dedykowanych uczniom z SPE 150,00 - dzienniki zajęć;

2 Szkolenia dla nauczycieli Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 20,00 - certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia;

2 Szkolenia dla nauczycieli Liczba zrealizowanych kursów/szkoleń/studiów podyplomowych dla nauczycieli 6,00 - certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia;

3 Doposażenia pracowni przedmiotowych Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie 2,00 - protokół zdawczo-odbiorczy;

3 Doposażenia pracowni przedmiotowych Liczba doposażonych pracowni matematycznych i/lub przyrodniczych 10,00 - protokół zdawczo-odbiorczy;

3 Doposażenia pracowni przedmiotowych Liczba doposażonych pracowni w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 2,00 - protokół zdawczo-odbiorczy;

4 Zajęcia dodatkowe dla uczniów w trakcie wakacji Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w okresie ferii/wakacji 64,00 - dzienniki zajęć;

4 Zajęcia dodatkowe dla uczniów w trakcie wakacji Liczba zrealizowanych godzin zajęć podnoszących kompetencje kluczowe realizowanych w okresie ferii/wakacji 495,00 - dzienniki zajęć;

Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki kwalifikowalne

Środki wspólnotowe 365 280,52

Krajowe środki publiczne, w tym: 64 461,27

- budżet państwa 42 811,27

- budżet jednostek samorządu terytorialnego 21 650,00

- inne krajowe środki publiczne 0,00

    - Fundusz Pracy 0,00

    - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00

    - inne 0,00

Prywatne 0,00

Suma 429 741,79

W tym EBI 0,00
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5.3. Potencjał i doświadczenie Projektodawcy

Potencjał i doświadczenie Projektodawcy
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Partnerzy wspólnie przygotowali wniosek o dofinans.

POTENCJAŁ:

1.FINANSOWY: 

Obrót LIDERA za rok 2019 wynosi: 847 446,33zł. WN przeznaczy 40 tys. na zapewnienie płynności finans. Wydatki poniesione przez Partnera JST za rok 2019 wynoszą: 47 761 082,51.

2.KADROWY:

LIDER

Zarządzanie:

Patrycja Milecka prac.od 2013, wykszt. wyższe, dośw. w koordynacji w 5 proj. eduk. z działania 9.1.2 POKL i 8 RPO 2014-2020, projekty przeznaczone dla sp i gimn.:Postaw na

edukację- POKL.09.01.02-22-198/13-00;Kompetencje na start,RPMA.10.01.01-14-3898/15, zrealizowano wszystkie produkty i osiągnięto wskaźniki. Od 1.09.2017 koordynuje realizację 2

proj. z działania 8.1.2 WRPO - opisane poniżej. 

Ewa Bednarek(właściciel)-wykszt. wyższe, doświad. w zarządzaniu 15 proj. eduk. dla szkół sp i gimn jako beneficjent, w tym 4 na terenie Wlkp:

proj. na innowac. programy zajęć (POKL.03.03.04-00-268/12-01,HIGH -TECHnika,1007026,21zł, IV.2013-VI.2015) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wyróżnił projekt HIGH-

TECHnika umieszczając go w publikacji Dobre praktyki wykorzystania fund.unijn. dla edukacji. 

Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp,RPWP.08.01.02-30-0130/16, proj. realizowany od VIII.2017 w partnerstwie z Gm. Książ Wlkp., 824,638.63 zł.

Kalejdoskop możliwości w gminie Kiszkowo RPWP.08.01.02-30-0097/16, proj. realizowany od VIII.2017 w partnerstwie z Gm. Kiszkowo, 357 066,50 zł.

Prowadzenie szkoleń: instruktorzy stale współpracujący - wykszt. wyższe techniczne/przyrodnicze, autorzy innow. programów zajęć, dośw. w przeprowadzeniu min.100h zajęć dla

dzieci/młodzieży/nauczycieli z nauki przed.przyrodn. i techn. 

PARTNER

KOORDYNATOR Magdalena Kasprzak, zatr. um. o pracę, Inspektor do spraw programów pomocowych, posiada doświadczenie w opracowywaniu wniosków o dofin. z funduszy unijn.

3.TECHNICZNY:

LIDER posiada siedzibę i prowadzi biuro na terenie woj.wlkp. z możliwością udostępnienia pełnej dok. proj. oraz zapew. uczest. proj. możliwość osob. kontaktu z kadrą proj

(KRYT.MERYT.12) w okresie trwania proj.Biuro wyposażone w sprzęt i meble biurowe oraz dostęp do internetu i obsługi SL2014, aparat cyfrowy do dok. proj. oraz auto do poruszania się

pomiędzy szkołą, a biurem proj. Lider posiada autorską bazę dydakt. z zakresu nauk ścisłych i techn. oraz dośw. w realizacji zajęć i szkoleń naucz.

PARTNER

Sale szkolne w budynku SP Miłosław i Czeszewo, zapewniające dostęp os. z niepełnospr. Sale będą wykorzystywane do realizacji zadań na rzecz gr. docel. i osiągnięcia rezultatów

projektu–organizacja pokazów, zajęć i szkoleń dla nauczycieli. Sale udostępn.(w części budynku, która nie była modern. ze środków unij.) wraz z węzłem sanitarnym,wyposażeniem

(ławki i krzesła szkolne, szafy) i sprzętem dydakt. dostępnym w szkołach.

4.DOŚWIADCZENIE: 

LIDER posiada dośw. w realizacji zadań proj. poprzez prowadzenie zajęć o tematyce naukowej, skierowane wieku uczniów z gr. doc. Posiada bazę dydakt, i doświadczenie w realizacji

proj. eduk. na terenie wlkp.:

a) Innowacyjny (POKL.09.01.02-30-370/10-00, 819 670,00zł, IX.2011-VII.2013 ). W proj. wzięło udział 400 uczn. SP. Ref. WUP Poznań, opiekun proj.,A. Kramer.

b) POKL.03.03.04-00-268/12-01,HIGH -TECHnika,1007026,21zł, (IV.2013-VI.2015)- proj. obejm. 26 gimn. z Wlkp., udział ok.650 ucz., 26 naucz.. Projekt został umieszczony w publikacji

“Dobre

praktyki wykorzyst. funduszy unijn. dla edukacji”. ref. opiekun w ORE-E.Niemyjska-Czech.

c)RPWP.08.01.02-30-0130/16 i RPWP.08.01.02-30-0097/16 - projekty zakładające rozwój komp. klucz. uczniów, szkol. dla nauczycieli, dopos. pracowni, realiz. zgodnie z harmonogr. proj.

od IX.2017. Referencje:E.Bugaj, UMWW, tel.616267321.

d) RPWP.08.02.00-30-0234/15 “KLIK@J BEZ BARIER(…)”- szkolenia komputerowe dla osób dorosłych, projekt realizowany w okresie III.2016-XII.2017, zgod. z harmonogramem

e) Szkoła równych szans w Orzechowie, RPWP.08.01.02-30-0140/16, 270,837.68 zł - projekty zakładający rozwój komp. klucz. uczniów, szkol. dla nauczycieli, doposaż. pracowni,

początek realizacji od IX.2018 w 1 SP. Lider Gm. Miłosław, partner MI.

PARTNER

Doskonale zna grupę doc. proj., ze względu na to iż jest organem prowadzącym szkoły objęte wsparciem. Wszystkie działania realizowane są na terytorium objętym projektem, posiada

ogromny potencjał społeczny na terenie, którego dotyczyć będzie realizacja projektu. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Obecnie realizuje

projekt nr RPWP.09.03.03-30-0057/16 ,wys.dof.:3 972 448,71. Projekt ma na celu budowę hali sportowej.

5. Proj.będzie zarządzany zg. z zas.równości płci, organizacja pracy zespołu, aby umożliwić godzenie życia zawod. z rodzinnym (elast. formy i godz. pracy). Dodatkowo KL przeprowadzi

IX.18r. szkolenie z zakresu równości płci KiM dla kadry proj. i będzie odp. za jej przestrzeganie. POWOŁANA ZOSTANIE GRUPA STERUJĄCA (GS), w składająca się z Koordynatora

Lidera i Koordynatora Partnera (KP), która będzie nadzorowała współpracę partnerską oraz prawidłową real.proj. i osiąganie założonych wskaźników.
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VI. Aspekty prawno – finansowe

6.1. Trwałość projektu

6.2. Pomoc publiczna

6.3. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w obszarze:

Czy zostanie zachowana trwałość projektu Tak

Ewentualne zagrożenia w trwałości projektu

Trwałość zakupionego w ramach projektu wyposażenia pracowni
przedmiotowych będzie zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i będzie monitorowane przez IZ. 
ZAGROŻENIE: Niewykorzystywanie sprzętu przez placówkę po zakończeniu
projektu. 
Wyposażenie nauczycieli w wiedzę (szkolenia) oraz skrypty, dzięki, którym
będą mogli prowadzić zajęcia z wykorzystaniem zakupionego w projekcie
sprzętu. Zdobytą podczas szkoleń wiedzę, wykorzystają w pracy z uczniami
w kolejnych latach.

Czy zrealizowany projekt zostanie przekazany w zarządzanie innej instytucji Nie

Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi TAK

Czy Wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis na realizację niniejszego projektu? Proszę
podać kwotę.

0,00

Czy Wnioskodawca uzyskał pomoc inną niż de minimis na realizację niniejszego projektu?
Proszę podać kwotę.

0,00

Czy Wnioskodawca uzyskał jakąkolwiek pomoc de minimis w ciągu ostatnich 3 lat? Proszę
podać kwotę, a także wskazać konkretne przedsięwzięcia.

0,00

Wyjaśnienia:

Zrównoważony rozwój Pozytywny

Projekt realizuje politykę zrównoważonego rozwoju poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy i innowacyjności.
Projekt spełnia polityki:
1. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE - Projekt jest pozytywny pod względem trwałego zrównoważonego rozwoju. Podstawową zasadą stosowaną przy
realizacji celów Projektu jest znalezienie konsensu pomiędzy efektywnością ekonomiczną podejmowanych działań, a wymogami zrównoważonego
rozwoju, przy równoczesnym zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn.
2. TRWAŁY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - Projekt jest zgodny z zasadą społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ zakłada podniesienie jakości życia
poszczególnych grup ludzi, a co za tym idzie społeczeństwa jako całości. Realizacja Projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa informacji w różnych
dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Projektu przełoży się na rzecz likwidacji barier dyskryminujących i poprawę jakości kapitału ludzkiego, jak
również zwiększenie spójności społecznej.
3 . DODATKOWOŚCI - Środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zastępują krajowych środków publicznych, stanowiąc jedynie ich
uzupełnienie. Środki pochodzące z UE wywołują efekt dźwigni finansowej, czyli powodują zaangażowanie sektora prywatnego w realizowanie działań
współfinansowanych ze środków UE.
4. RÓWNOŚĆ SZANS - Opis poniżej.
 

Równość szans Pozytywny
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Nie

VII. Tryb wyboru wykonawcy/dostawcy w ramach projektu

7.1. W ramach ilu kontraktów Projekt będzie realizowany?

7.2. Czy Wnioskodawca podlega Prawu Zamówień Publicznych

7.3. Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę

(Należy wskazać wszystkie zamówienia niezależnie od ich wartości i trybu wyboru wykonawcy). 

VIII. Oświadczenia Wnioskodawcy / Partnera

Lp. Treść oświadczenia Występuje

1.
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych
oświadczeń (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.).

Tak

2.
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.

Tak

3.

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 
a)  art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm);
b)  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);
c)   art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1541,
z późn. zm.).
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia IZ WRPO 2014+ o wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Tak

4. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych. Tak

5.
Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do rozliczenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub budżetu państwa w ramach
projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Tak

6.
Oświadczam, że dokonano wyboru partnera zgodnie z trybem wskazanym w ust. 3 art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)  - nie dotyczy projektów realizowanych bez partnera/ów.

Tak

7.
Jako jednostka sektora finansów publicznych (jsfp) oświadczam, że wybór partnera spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2017, poz. 1579) został dokonany z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów - nie
dotyczy projektów realizowanych bez partnera/ów i przez podmioty nie będące jsfp.

Tak

8.

W imieniu partnera/partnerów oświadczam/y, iż:
- 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;
- że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.);
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1541,
z późn. zm.).
Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia IZ WRPO 2014+ o wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie (nie dotyczy projektów
realizowanych bez partnera/ów).

Tak

Kadra zarządzająca projektem, będzie dbała o zapewnienie równego traktowania, jak również nie dopuści do dyskryminacji ze względu na płeć i inne
czynniki. Kryteria rekrutacyjne gwarantują równy i sprawiedliwy dostęp do wsparcia osób z gr. docelowej. Stosowanie zasady równości szans i
poszanowanie dla różnorodności w trakcie realizacji projektu wpłynie pozytywnie na rozwój wiedzy i kompetencji osób, które do tej pory miały ograniczony
dostęp do edukacji ze względu na swoją odmienność.
Projekt umożliwia udział osobom ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności poprzez:.
a) możliwość telefonicznego lub mailowego umówienia wizyty personelu projektu w dogodnym dla siebie miejscu, w celu przedstawienia założeń proj. oraz
pomocy w wypełnieniu dok. rekrutacyjnych;
b) przyznanie w procesie rekrutacji dodatkowych pkt. os. niepełnosprawnym, tak aby miały największe szanse na zostanie uczestnikami proj.;
c) rozpoznanie rodzaju niepełnosprawności wśród uczniów na etapie tworzenia gr.docelowej, tak aby dostosować realizację proj.i zajęć do każdego rodzaju
niepełnosprawności, która występuje wśród potencjalnych uczestników;
d) realizacja zajęć w budynkach szkolnych, które są dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych uczniów.
Zgodnie z "Wytycz. w zakr. realizacji zasady równości szans i niedyskr., w tym dostępności dla osób z niepełnospr. oraz zasady równości szans K i M w
ramach funduszy UE 2014-20" W przypadku kiedy w kolejnej rekrutacji do szkoły zwiększy się liczba uczniów niepełnosprawnych lub zatrudniony zostanie
personel z niepełnosprawnością, zastosujemy mechanizm racjonalnych usprawnień np: dost. architektoniczne, dost. infrastruktury komputerowej,
zatrudnienie asystenta tłumacza lub przewodnika, alternatywne formy przygotowania materiałów projektowych np. nagrania, wydłużenie czasu zaję,
dostosowanie posiłków itd.

Nie dotyczy

lp. Przedmiot zamówienia Tryb postępowania wraz z uzasadnieniem (np. przetarg nieograniczony, zapytanie ofertowe) Szacowana wartość zamówienia
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9.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Zostałem/am
poinformowany/a, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w LSI2014+ jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy al.
Niepodległości 34 a dane w LSI2014+ są gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020. Zostałem/am
poinformowany/a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do
wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych.

Tak

10.

Oświadczam, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w tym osób do kontaktu,
w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w LSI2014+
jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 a dane w LSI2014+ są gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i
realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym podanie
danych jest niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te
zostały poinformowane o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do
Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie przez te osoby, oświadczam, iż o powyższym
fakcie poinformuję Administratora Danych Osobowych.

Tak

11.
Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny pod warunkiem dochowania i ochrony informacji oraz
tajemnic w nich zawartych.

Tak

12.
Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania formy komunikacji obowiązującej na każdym etapie procedury wyboru projektu, wskazanej przez IZ WRPO 2014+
w Regulaminie konkursu.

Tak

13.
Oświadczam, że realizuję projekt zgodnie z Mandatem Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (nie dotyczy w przypadku realizacji projektu w ramach
Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego, Konińskiego i Leszczyńskiego OSI oraz projektów w ramach ogólnej puli środków).

Nie
dotyczy

14.
Oświadczam, że realizuję projekt zgodnie z Mandatem Terytorialnym dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (nie dotyczy w przypadku realizacji projektu w ramach
Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego, Pilskiego i Leszczyńskiego OSI oraz projektów w ramach ogólnej puli środków).

Nie
dotyczy

15.
Oświadczam, że realizuję projekt zgodnie z Mandatem Terytorialnym dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (nie dotyczy w przypadku realizacji projektu w
ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego, Konińskiego i Leszczyńskiego OSI oraz projektów w ramach ogólnej puli środków).

Nie
dotyczy

16.
Oświadczam, że realizuję projekt zgodnie z Mandatem Terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (nie dotyczy w przypadku realizacji projektu w
ramach Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego, Gnieźnieńskiego i Pilskiego OSI oraz projektów w ramach ogólnej puli środków).

Nie
dotyczy

17.
Oświadczam, że zgodnie z kryterium dostępu nr 4 przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem
realizacji projektu.

Tak

Lp. Treść oświadczenia Występuje

IX. Załączniki

X. Podpis Wnioskodawcy / Partnera

Nie dotyczy

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są prawdziwe. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków
związanych z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, a w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą
WRPO2014+ wizyt monitorujących/kontroli w siedzibie Wnioskodawcy oraz w miejscu fizycznej realizacji projektu, na każdym etapie oceny wniosku aplikacyjnego a następnie jego realizacji
oraz w okresie wymaganym do zachowania trwałości projektu i/lub jego rezultatów. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych
oświadczeń. 

10.1. Podpis Wnioskodawcy

Imię i Nazwisko Stanowisko Data Podpis i pieczęć

Ewa Bednarek właścicielka 2021-02-26

10.2. Podpis Partnera/Partnerów

Imię i Nazwisko Stanowisko Data Podpis i pieczęć
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Hubert Gruszczyński Burmistrza Gminy Miłosław 2021-02-26

Imię i Nazwisko Stanowisko Data Podpis i pieczęć
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