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Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
1. Data wpływu
2. Numer wniosku o dofinansowanie
3. Numer kancelaryjny wniosku
4. Numer identyfikacyjny wniosku

GWD.3060.2017
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SEKCJA 0. Identyfikacja projektu
1. Numer naboru

RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17

2. Nazwa wnioskodawcy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

3. Tytuł projektu

Projekt grantowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław

4. Okres realizacji projektu

od 2018-01-01 do 2023-06-30

5. Wydatki kwalifikowalne

3 696 602,25

6. Wnioskowane dofinansowanie

3 142 111,88

7. Program operacyjny

RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

8. Oś priorytetowa

RPKP.11.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

9. Działanie

RPKP.11.01.00 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

10. Poddziałanie
11. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

12. Rodzaj projektu

Konkursowy
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SEKCJA A. Informacje o wnioskodawcy
A.1. Dane wnioskodawcy
1. NIP

5562760925

2. REGON

362850465

3. Nazwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

4. Forma prawna

stowarzyszenia

5. Forma własności

Pozostałe krajowe jednostki prywatne

6. Status przedsiębiorstwa

NIE DOTYCZY

7. Numer i nazwa dokumentu rejestrowego

KRS nr 0000583354

8. PKD

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

9. Adres:
Kraj

Polska

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

inowrocławski

Gmina

Inowrocław

Kod pocztowy

88-100

Poczta

Inowrocław

Miejscowość

Inowrocław

Ulica

Królowej Jadwigi

Nr budynku

15

Nr lokalu

NIE DOTYCZY

10. Telefon

523532440

11. Faks

523532440

12. Adres e-mail

lgd@inowroclaw.pl

A.2. Dane wnioskodawcy do korespondencji
NIE DOTYCZY

A.3. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku/umowy o dofinansowanie projektu
1. Imię i Nazwisko

Dariusz Ligęza

2. Stanowisko

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław

1. Imię i Nazwisko

Andrzej Dargacz

2. Stanowisko

Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław

A.4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach projektu
1. Imię i nazwisko

Dariusz Ligęza

2. Telefon

600 715 047

3. Faks

NIE DOTYCZY

4. Adres e-mail

123ligeza@gmail.com
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A.5. Podmiot realizujący projekt
NIE DOTYCZY

A.6. Partnerzy projektu
Projekt partnerski

Nie
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SEKCJA B. Ogólne informacje o projekcie

B.1. Klasyfikacja projektu
B.1.A. Klasyfikacja podstawowa
1. Zakres interwencji dominujący

114. Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

2. Temat uzupełniający

02. Innowacje społeczne

3. Forma finansowania

01. Dotacja bezzwrotna

4. Rodzaj działalności gospodarczej

24. Inne niewyszczególnione usługi

5. Instrumenty finansowe

Nie

6. Projekt zintegrowany

Nie

7. Pomoc publiczna

Nie

8. Pomoc de minimis

Nie

1. Typ projektu

Projekt realizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe

B.1.B. Klasyfikacja szczegółowa

2. Miejsce realizacji projektu
3. Typ obszaru realizacji
4. Projekt uproszczony

Województwo

Powiat

kujawsko-pomorskie

inowrocławski

Gmina
Inowrocław

Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)
kwoty ryczałtowe

Nie

stawki jednostkowe

Nie

B.2. Komplementarność projektu
B.2.A. Powiązanie ze strategiami
Powiązanie ze strategiami

Tak

Strategie

Nazwa

Uzasadnienie

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Inowrocław na lata 2014-2020 (LSR)

Realizacja projektu będzie opierać się na założeniach LSR.
Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z obszarów LSR, które zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju
objęte będą działaniami realizującymi cele szczegółowe nr 1.1 i 2.1.
Obrane cele ogólne, cele szczegółowe, skorelowane z nimi wskaźniki rezultatu, przedsięwzięcia i przypisane im wskaźniki produktu, zostały
opracowane w oparciu o założenia diagnozy obszaru objętego LSR i są ściśle powiązane z analizą SWOT.
Głównymi celami projektu są: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR oraz Zmniejszenie skali wykluczenia
społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu
Cel szczegółowy 1.1 - Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia
Przedsięwzięcie 1.1.1 Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.
Cel szczegółowy 2.1 – Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich.
Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe.
Przedsięwzięcie 2.1.2. Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów
aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.
Przedsięwzięcie 2.1.3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.
W ramach projektu zaplanowano wsparcie do 30.06.2023 r. dla 465 (257 K i 208 M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i
20 (10 K i 10 M) osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Inne

B.3. Krótki opis projektu (wizytówka projektu)
Głównymi celami projektu (P) jest poprawa syt. społ.-zawodowej mieszkańców objętych LSR oraz zmniejsz. skali wykl. społ. i ubóstwa w Inowrocławiu. P będzie realiz. od 01.01.2018 r. do 30.06.2023 r. W ramach P zaplan. wsparcie do 30.06.2023 r. dla 485 os. z obszaru LSR, w tym dla 465 (257K
i 208M) os. zagr. ubóstwem lub wykl. społ. (ozulws) oraz 20 (10K i 10M) os. z otoczenia ozulws. W ramach P zapl. wybór P-ów objętych grantem na działania w ramach celów szczegół. 1.1 i 2.1,zgodnie z typami projektów z SzOOP: 1.Działania na rzecz ozulws, w zakr. wdrożenia rozwiązań z
obszaru akt.integracji o charakt. środowiskowym tj.: 1e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zaw. i społeczne); 1c) kluby młodzieżowe (w tym z progr. rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje,
liderowanie, coaching rówieśniczy; 1f) inne z obszaru akt. integracji o charakt. środowiskowym. 2.Działania wspierające rozwiąz. w zakr. org. społecz. lokalnej i animacji społ. z wykorzyst. m.in.:b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; c) i inne rozwiązania w zakr. org. społecz.
lokalnej i animacji społ. 3.Działania wspier. rozwój gospod. społ. i przedsięb. społ., w tym.: dział. animacyjne, budowa i rozwój lokal. partnerstw publiczno-społecz. na rzecz tworzenia i rozwoju przedsięb. społ. i inne wspierające rozwój gospod. społ. i przedsięb. społ. Zapl. 10 naborów P-ów objętych
grantem. Wnioskodawca zamierza osiągnąć następ. wskaźniki z SzOOP: liczba ozulws objętych wsparciem w programie (RLKS)-465 os.; liczba ozulws pracujących po opuszczeniu prog. (łącznie na własny rachunek) (RLKS)-5 os.; liczba ozulws, poszukujących pracy po opuszczeniu prog.
(RLKS)-8 os.; liczba ozulws, u których wzrosła aktywność społ.-256 os. Uwzgl. koszty racjonalnych usprawnień w wys. 42111,88 zł. Całk. wartość P wynosi 3 696 602,25 zł, w tym dofinansowanie z EFS 3 142 111,88 zł. Wkład własny 15% oszac. na min. 554 490,37 zł.
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SEKCJA C. Charakterystyka projektu

C.1. Opis problemów grupy docelowej
Opisz problemy grupy docelowej na obszarze realizacji projektu (uwzględniając sytuację społeczno-gospodarczą na tym obszarze), powołując się na wiarygodne i miarodajne dane. Opisu problemów należy również dokonać w kontekście planowanych działań.
Należy opisać tylko problemy grupy docelowej objętej wsparciem w tym projekcie (w tym czynniki uniemożliwiające/zniechęcające do udziału w projekcie). Należy przy tym uwzględnić kontekst społeczno-gospodarczy mający wpływ na adekwatność udzielanego wsparcia.
Problemy te muszą być powiązane z planowanymi działaniami.
Na poparcie problemów należy przedstawić odpowiednie dane, które będą konkretnie odnosiły się zarówno do wspieranej grupy docelowej, jak i obszaru realizacji projektu.
Głównymi celami projektu jest poprawa, do 30.06.2023 r., aktywności społeczno-zawodowej 35 mieszkańców Miasta Inowrocławia (20 kobiet i 15 mężczyzn) na terenie objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław oraz zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i
ubóstwa w Inowrocławiu do 30.06.2023 r. u 430 osób (237 kobiet i 193 mężczyzn).
Istotnym problemem grupy docelowej jest wykluczenie społeczno-zawodowe oraz ubóstwo mieszkańców Inowrocławia.
Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP Inowrocław), od 2012 r. do chwili obecnej obserwujemy systematyczny spadek rejestrowanego poziomu bezrobocia na terenie miasta Inowrocławia. Aktualnie poziom ten jest nadal wyższy, niż wskaźnik dla całego województwa. Liczba
bezrobotnych wg stanu w końcu sierpnia 2017r. w Inowrocławiu wyniosła 4 215 osób, w tym 2453 kobiet, co stanowi 58,19 % ogółu osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła: 15,4 % (źrodło: http://pupinowroclaw.pl/contents/55 ). W poprzednich latach (2012-2016) wskaźnik
bezrobotnych kobiet do ogółu osób bezrobotnych w Inowrocławiu kształtował się na poziomie około 55%. Zgodnie z danymi GUS (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica) na koniec I półrocza 2017 roku liczba mieszkańców Inowrocławia wynosiła 73813 osób, w tym 38819 kobiet (co
stanowi 52,59% ogółu ludności).
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku na terenie miasta Inowrocławia liczba pracujących (wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności, bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa
publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób) wynosiła niespełna 18 tys. osób, w tym 9,1 tys. kobiet (51%). Na
dzień 31 grudnia 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4 798 bezrobotnych z Inowrocławia, z czego tylko ponad 19% posiada prawo do zasiłku (LSR s. 19). Większość zarejestrowanych bezrobotnych została zakwalifikowana jako bezrobotni w szczególnej
sytuacji na rynku pracy (są to głównie osoby do 30 roku życia, długotrwale bezrobotni, powyżej 50 roku życia). Problemami społecznymi o największej skali na obszarze Inowrocławia są problemy ubóstwa i bezrobocia, w drugiej kolejności problemy niepełnosprawności, długotrwałej
choroby i bezradności opiekuńczo-wychowawczej.
W sprawozdaniu półrocznym i rocznym z udzielonych świadczeń udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2014 roku zawarto opis trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Inowrocławia (LSR str. 28). Z danych tych wynika, że mieszkańcy
Inowrocławia i ich rodziny borykają się z problemami między innymi: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnień, bezdomności itp.
Kolejne problemy z jakimi borykają się osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób na tym właśnie obszarze, to: ograniczony dostęp społeczności lokalnych do aktywizacji społecznej w tym w zakresie aktywizacji edukacyjnej, rekreacyjnej i
sportowej oraz zdrowotnej i kulturalnej (LSR str. 24) w szczególności z grup defaworyzowanych; ograniczona aktywności liderów lokalnych/animatorów; ograniczona aktywności podmiotów, w tym NGO w zakresie kreowania liderów lokalnych; mała liczba inicjatyw oddolnych;
niedostosowanie działań aktywizacji społecznej i obywatelskiej do potrzeb społeczności lokalnych i niski poziom partycypacji społeczności lokalnej przy tworzonych programach wsparcia i aktywizacji; niski poziom poczucia obywatelskości i tożsamości lokalnej oraz podziałów
społecznych wewnątrz poszczególnych społeczności jednostek urbanistycznych, jak i pomiędzy społecznościami. Odpowiedzią na ww. zdiagnozowane problemy są działania realizowane w ramach celu szczegółowego 1.1 w ramach ZADANIA: Wybór projektów objętych grantem działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej oraz w ramach celu szczegółowego 2.1 w ramach ZADAŃ: Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe; Wybór projektów objętych grantem - działania w
zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; Wybór projektów objętych grantem - działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.
Analizy wskaźników społecznych, trendów demograficznych oraz poziom aktywności gospodarczej pokazał, iż obszar objęty oddziaływaniem LSR jest spójny pod względem występujących problemów. Wszędzie widać negatywne wskaźniki w takich kategoriach jak wysoki poziom
ubóstwa i wykluczenia, poziom bezrobocia. Spójność terytorialna wspierana przez proces tworzenia i wdrażania LSR powinna prowadzić do pełniejszego wykorzystania sieci wzajemnych powiązać opartych o kapitał ludzki.
Polityka sprzyjająca rozwojowi gospodarki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wraz z dostępnością funduszy unijnych na realizację programów aktywizujących może doprowadzić do wzrostu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR
(zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym). Zadaniem Stowarzyszenia LGD Inowrocław będzie udostępnienie możliwości finansowania działań, aby złagodzić problemy grupy docelowej z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Barierą uczestnictwa w projekcie osób
wykluczonych społecznie może być brak motywacji do podjęcia działań w celu zmiany sytuacji życiowej, a także brak zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie oraz w przypadku osób z niepełnosprawnościami – bariery architektoniczne.
Obszar Miasta Inowrocławia skupia znaczną liczbę organizacji pozarządowych. Według danych z bazy Klon-Jawor wynika, że w Inowrocławiu zarejestrowanych jest 196 organizacji, natomiast w całym województwie jest ich 6584.

Suma kontrolna: 717e dfec 55f7 920d Data wpływu wersji elektronicznej: 2017-12-20 10:15:00

Strona 77

C.2. Osoby i/lub podmioty, które zostaną objęte wsparciem
Wskaż osoby i/lub podmioty, które zostaną objęte wsparciem.
Wybierz grupy główne zdefiniowane w SzOOP oraz odpowiadające im podgrupy zdefiniowane w dokumentacji naboru lub zdefiniowane samodzielnie.
Wskaż liczbę osób/podmiotów obejmowanych wsparciem w ramach danej podgrupy, w ramach danej grupy głównej oraz ogólną liczbę uczestników projektu.
Przedstaw inne istotne informacje nt. osób/podmiotów (o ile dotyczy).
Grupa docelowa
Grupy główne

Osoby

Liczba osób (grupa główna)

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z
obszarów LSR

465

otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze

20

Liczba uczestników projektu

485

Podgrupy

Liczba osób (podgrupa)

Grupę docelową projektu stanowiły będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów LSR, które zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju objęte będą przedsięwzięciami realizującymi cel szczegółowy LSR nr 1.1 i 2.1 . W ramach realizacji
celu szczegółowego nr 1.1 przewidziano udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów LSR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. Przewiduje się uczestnictwo 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym (20K i 15M). W ramach realizacji celu szczegółowego 2.1 przewidziano zarówno udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów LSR, jak i otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze. W celu szczegółowym 2.1 przewiduje się uczestnictwo 430 osób zagrożonych ubóstwem lub
Inne istotne informacje nt. osób
wykluczeniem społecznym (237K i 193M,) oraz 20 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (10K i 10M,). W ramach wsparcia w/w grupy docelowej planuje się objecie wsparciem grupy defaworyzowane (zgodne z Lokalną
Strategią Rozwoju), tj. 1) Osoby bezrobotne (potrzebujące przede wszystkim aktywizacji społecznej i zawodowej oraz osoby 50+), 2)Osoby niepełnosprawne, 3) Osoby samotnie wychowujące dzieci, w tym osoby z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, 4)
Dzieci i młodzież zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym uczęszczające do szkoły od 6-7 lat do 18 roku życia. Przedstawione grupy docelowe w procedurze naboru projektów będą dodatkowo punktowane, zgodnie z Lokalnymi Kryteriami Wyboru,
ujętymi w załączniku Kryteria wyboru projektów.
Grupa docelowa
Grupy główne
Podmioty

Inne istotne informacje nt.
podmiotów

Liczba podmiotów (grupa główna)

podmioty ekonomii społecznej

2

jednostki samorządu terytorialnego

1

Liczba uczestników projektu

3

Podgrupy

Liczba podmiotów (podgrupa)

W projekcie przewidziano utworzenie jednego partnerstwa publiczno-społecznego. W związku z powyższym do udziału w projekcie zostaną zaangażowane podmioty ekonomii społecznej oraz jednostka samorządu terytorialnego. Aby umożliwić powstanie
partnerstwa na obszarze objętym LSR przewidziano realizację 4 inicjatyw z zakresu rozwoju ekonomii społecznej (np. konferencje, spotkania informacyjne, wizyty studyjne).

C.3. Cel i wskaźniki
Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO (PI) i planem jego realizacji.
Wskaż cel szczegółowy PI, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja projektu.
Wskaż cel projektu.
Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja wskazanych celów – ustal wskaźniki realizacji celu (wskaźniki rezultatu i produktu).
Określ jednostkę miary wskaźników (o ile dotyczy).
Określ wartość bazową i docelową wskaźników (przy czym wartość bazowa wskazywana jest jedynie w przypadku wskaźników rezultatu).
Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji celu (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika) (o ile dotyczy).
Cel szczegółowy PI RPO
Cel projektu
Nr

Nie
dotyczy

Nazwa wskaźnika

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR oraz zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu u 465 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 20
osobami z otoczenia w okresie od 01.01.2018 r. - 30.06.2023 r.
Jednostka miary

Wartość bazowa wskaźnika
K

M

Wartość docelowa wskaźnika
O

K

M

O

0,00

0,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika

Wskaźniki produktu (kluczowe – WLWK 2014)

1

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami [szt.]

szt.

0,00

wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z
dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach
danego projektu objętego grantem. Źródła danych do pomiaru wskaźnika:
protokoły odbioru prac lub dowody zakupu i ewidencja środków trwałych.

Wskaźniki rezultatu (kluczowe – WLWK 2014)
Wskaźniki produktu (specyficzne dla programu – określone w SzOOP)
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie (RLKS)

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracujacymi na
własny rachunek) (RLKS)

osoby

0,00

0,00

0,00

3,00

2

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po
opuszczeniu programu (RLKS)

osoby

4,00

4,00

8,00

5,00

3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, u których wzrosła
aktywność społeczna

osoby

257,00

465,00

Źródło pomiaru: umowa z
uczestnikiem wraz
z zaświadczeniem
(oświadczeniem) potwierdzającym status osoby wykluczonej np. z ośrodka
pomocy społecznej. Sposób pomiaru: w momencie rozpoczęcia przez
uczestnika udziału w projekcie objętym grantem lub w momencie przystąpienia
do określonej formy wsparcia w ramach projektu objętego grantem.

2,00

5,00

Źródło pomiaru: kopie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub dokumenty
potwierdzające fakt prowadzenia działalności gosp. (CEIDG). Sposób pomiaru:
do 4 tygodni następujących po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie

3,00

8,00

Źródło pomiaru: dokumenty potwierdzające aktywność w poszukiwaniu
zatrudnienia (zaświadczenie z PUP, oświadczenie o poszukiwaniu pracy lub CV
potwierdzone przez potencjalnego pracodawcę). Sposób pomiaru: do 4 tyg.
następujących po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie

256,00

Źródło pomiaru: dokumenty potwierdzające postęp w procesie aktywizacji
społecznej np. opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego
o samodzielności uczestnika, potwierdzona zaświadczeniami z różnych
instytucji, np. o podjęciu nauki, o podjęciu bądź zakończeniu terapii, o podjęciu
wolontariatu, o podjęciu udziału w zajęciach w CIS, KIS itp. Sposób pomiaru: do 4
tyg. następujących po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie

208,00

Wskaźniki rezultatu (specyficzne dla programu – określone w SzOOP)

osoby

0,00

0,00

0,00

142,00

114,00

Wskaźniki produktu (specyficzne dla projektu – wskaźniki własne wnioskodawcy)

1

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie

osoby

10,00

10,00

20,00

Źródło pomiaru: lista obecności, umowa z uczestnikiem, oświadczenie osoby, że
jest członkiem otoczenia osoby wykluczonej biorącej udział w projekcie.
Sposób pomiaru: W momencie rozpoczęcia przez uczestnika udziału w
projekcie objętym grantem lub w momencie przystąpienia do określonej formy
wsparcia w ramach projektu objętego grantem.

2

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami
aktywnej integracji o charakterze społecznym,
edukacyjnym lub zdrowotnym

osoby

252,00

203,00

455,00

Źródło pomiaru: lista obecności, karty doradztwa, IPD, kontrakt socjalny.
Sposób pomiaru: w momencie rozpoczęcia przez uczestnika udziału w projekcie
objętym grantem lub w momencie przystąpienia do określonej formy wsparcia w
ramach projektu objętego grantem.

3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych działaniami o
charakterze zawodowym

osoby

11,00

8,00

19,00

Źródło pomiaru: lista obecności, dzienniki szkoleń, protokół ze spotkania z
doradcą, umowy stażowe. Sposób pomiaru: w momencie rozpoczęcia przez
uczestnika udziału w projekcie lub w momencie
przystąpienia do określonej formy wsparcia w ramach projektu objętego
grantem.

4

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych
wsparciem w programie

szt.

0,00

0,00

2,00

Źródło pomiaru: listy obecności
Sposób pomiaru: w momencie rozpoczęcia przez uczestnika udziału w projekcie
lub w momencie przystąpienia do określonej formy wsparcia w ramach projektu.

5

Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych
wsparciem w programie

szt.

0,00

0,00

1,00

Źródło pomiaru: listy obecności
Sposób pomiaru: w momencie rozpoczęcia przez uczestnika udziału w projekcie
lub w momencie przystąpienia do określonej formy wsparcia w ramach projektu.

6

Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii
społecznej sfinansowanych ze środków EFS

szt.

0,00

0,00

4,00

Źródło pomiaru: protokół z wydarzenia, dokumentacja
zdjęciowa, lista obecności. Sposób pomiaru: w momencie zorganizowania
wydarzenia.

Wskaźniki rezultatu (specyficzne dla projektu – wskaźniki własne wnioskodawcy)

1

Wskaźnik efektywności społecznej

osoby

0,00

0,00

0,00

85,00

70,00

155,00

Źródło pomiaru: dokumenty potwierdzające postęp w procesie aktywizacji
społecznej np.: opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego
o samodzielności potwierdzona m.in.: zaświadczeniami z różnych instytucji:
zaświadczenie o podjęciu nauki, zaświadczenie o podjęciu/ukończeniu terapii,
zaświadczenie o rozpoczęciu udziału w zajęciach w ramach CIS, KIS,
zaświadczenie o podjęciu wolontariatu. Sposób pomiaru: do 3 m-cy
następujących po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.

2

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których
nastąpi wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie
wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

osoby

0,00

0,00

0,00

7,00

7,00

14,00

Źródło pomiaru: dokumenty potwierdzające uzyskanie wiedzy - dyplom,
certyfikat, zaświadczenie. Sposób pomiaru: do 4 tyg. następujących po
zakończeniu udziału uczestnika w projekcie
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3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które podniosły
kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu
programu

osoby

0,00

0,00

0,00

8,00

6,00

14,00

Źródło pomiaru: certyfikat lub dyplom w przypadku kwalifikacji (studia
podyplomowe) oraz zaświadczenie w przypadku kompetencji. Nabycie
kompetencji weryfikowane będzie czteroetapowo, zgodnie z definicją wskaźnika.
Sposób pomiaru: do 4 tyg. następujących po zakończeniu udziału uczestnika w
projekcie

4

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

osoby

0,00

0,00

0,00

3,00

2,00

5,00

Źródło pomiaru: kopia umów o pracę na okres min.3 m-cy, minimum na ½ etatu;
um.cywilno-prawna zawarta na min.3 m-ce, równa lub wyższa od trzykr.min.
wynagr. Za pracę; dokum. Potw. fakt prowadz. działaln. gosp. przez okres min.
3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie (np. dowód opłacenia składek na
bezp.. społ lub zaśw wyd. przez upoważ. Organ np. ZUS, US, urząd gminy)
Sposób pomiaru: do 3 m-cy następujących po ukończeniu udziału uczestnika w
projekcie

5

Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która
uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do
świadczenia usługi po zakończeniu projektu

osoby

0,00

0,00

0,00

4,00

3,00

7,00

Źródło pomiaru: umowa z animatorem/liderem, protokół z działalności
animatora/lidera. Sposób pomiaru: do 4 tyg. następujących po zakończeniu
uczestnika w projekcie

6

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które podniosły wiedzę w
zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej po
opuszczeniu programu

osoby

0,00

0,00

0,00

4,00

3,00

7,00

Źródło pomiaru: dokumenty potwierdzające pozyskanie wiedzy - opinia
prowadzącego zajęcia/trenera. Sposób pomiaru: do 4 tyg. następujących po
zakończeniu udziału uczestnika w projekcie

7

Liczba utworzonych partnerstw publicznospołecznych

szt.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Źródło pomiaru: umowa partnerstwa publiczno-społecznego. Sposób pomiaru:
do 4 tyg. następujących po zakończeniu udziału podmiotów w projekcie

Wskaźniki informacyjne

C.4. Zadania
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C.4.A. Rekrutacja
Opisz, w jaki sposób zrekrutujesz uczestników projektu.
Określ miejsce realizacji rekrutacji.
Przedstaw szczegółowy opis rekrutacji, czyli sposób organizacji działań rekrutacyjnych i ich zakres merytoryczny.
Określ podział zadań w ramach rekrutacji między lidera a partnera/ów projektu (o ile dotyczy).
Wskaż kryteria rekrutacji uczestników projektu.
Wskaż osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań rekrutacyjnych wraz z opisem wymagań dotyczących ich kompetencji/doświadczenia.
Nazwa zadania

Rekrutacja

Miejsce realizacji rekrutacji

Rekrutacja w formie naborów na realizację projektów objętych grantem realizowana będzie na obszarze Lokalnej Strategi Rozwoju w Biurze LGD, zlokalizowanym w mieście Inowrocław. Miejsce rekrutacji będzie
zlokalizowane w dogodnym miejscu dla potencjalnych beneficjentów projektów objętych grantami, zapewniona zostanie obsługa osób z niepełnosprawnościami. Podczas naborów projektów objętych grantem dokumenty
związane z naborem wniosków będą dostępne w biurze LGD oraz na stronie internetowej LGD. Wypełnione dokumenty wnioskodawcy będą mogli składać osobiście w biurze LGD lub pocztą tradycyjną.
Grantobiorcy realizujący projekty objęte grantem zobligowani będą aby rekrutacja potencjalnych uczestników w projektach objętych grantem realizowana była na obszarze LSR. Dostęp do dokumentów rekrutacyjnych
będzie ogólnodostępny w biurze grantobiorcy oraz na stronie internetowej grantobiorcy. Wypełnione dokumenty uczestnicy będą mogli składać osobiście w biurze grantobiorcy lub pocztą tradycyjną.

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

Nabór projektów objętych grantem poprzedzony zostanie różnymi działaniami informacyjno-promocyjnymi, które w jasny i konkretny sposób przedstawią założenia naboru, zasady udzielania wsparcia na projekty objęte
grantem, warunki udzielenia wsparcia wraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru, wysokość alokacji na nabór, możliwe do realizacji formy wsparcia oraz termin naboru wniosków o powierzenie grantu, poprzez m.in. stronę
internetową, ogłoszenia prasowe. Stowarzyszenie LGD Inowrocław zobowiązuje się do stosowania procedur i kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez IZ jako załącznik do LSR/opisaną w LSR oraz do oceny i
wyboru projektów grantowych zgodnie z art. 35 i 36 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Grantobiorcy zobligowani będą, aby rekrutacja uczestników w projektach objętych grantem była poprzedzona działaniami informacyjno-promocyjnymi,
które w jasny i konkretny sposób przedstawią formy wsparcia i korzyści z udziału w danym zadaniu. np. strona internetowa, ogłoszenia prasowe, itp.
Proces rekrutacji uczestników będzie zgodny z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji. Biuro Stowarzyszenia LGD Inowrocław pozbawione jest barier architektonicznych. Zapewniony zostanie dostęp dla osób
niepełnosprawnych (i ich asystentów), dla których zaplanuje się dodatkowe udogodnienia niwelujące dostęp na miejsce spotkania/ szkolenia poza biurem LGD.

Podział zadań w ramach rekrutacji (lider/partner)
W ramach realizowanych naborów do oceny wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w formie projektów objętych grantem stosowane będą kryteria zgodne z dokumentem wewnętrznym LGD pn. "Kryteria wyboru
projektów" zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą.
W przypadku realizacji procesów rekrutacyjnych uczestników projektów objętych grantem , Beneficjenci zobligowani zostaną do realizacji procesów rekrutacji z uwzględnieniem realizacji kryteriów horyzontalnych w ramach
RPO WK-P. Na Beneficjentach projektów objętych grantem ciążył będzie obowiązek prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji uczestników w zgodzie z tymi kryteriami.
Grantobiorcy w procesie rekrutacji zobligowani również będą, aby dostarczyć do LGD dokumenty potwierdzające, status uczestnika projektu grantowego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji
przez uczestników. (np. w przypadku objęcia projektem grup defaworyzwanych).

Kryteria rekrutacji

Lokalna Grupa Działania zobliguje grantobiorców do stosowania ustalonych przez LGD minimalnych zasad i kryteriów rekrutacji wynikających z analizy SWOT w LSR – obligatoryjne (np. osoby zagrożone ubóstwem i
wykluczeniem społecznym oraz osoby zamieszkujące obszar LSR/LGD) , zero jedynkowe, punktowe, np. zastosowanie odpowiednich wag punktowych za spełnienie przez uczestników/czki określonych warunków, np. w
zakresie preferencji osób defaworyzowanych określonych w LSR, które decydują o miejscu na liście rankingowej/liście rezerwowej.
Kryteria rekrutacji potwierdzające spełnienie danego kryterium weryfikowane będą na podstawie np. zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, orzeczenia, zaświadczenia z PUP.

Osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań rekrutacyjnych
wraz z opisem wymagań dotyczących ich kompetencji/doświadczenia

W zakresie działań rekrutacyjnych, czyli w kontekście realizacji naborów na wyłonienie projektów objętych grantem, realizowanych w ramach projektu grantowego, zaangażowani będą pracownicy Biura LGD oraz
członkowie Rady LGD. Nadzór nad procesami naboru sprawował będzie Zarząd Stowarzyszenia. Osoby zaangażowane w realizację będą miały odpowiednie kompetencje i wiedzę z zakresu znajomości założeń RLKS i
LSR. Zarząd sprawował będzie nadzór nad wykonywaniem zadań i procedur w zakresie rekrutacji projektów objętych grantami. Za bieżące działania rekrutacyjne, czyli organizację naborów wniosków w każdym aspekcie
odpowiedzialni będą pracownicy Biura LGD. W proces rekrutacji zaangażowana będzie również Rada LGD, której zadaniem będzie wybór projektów objętych grantem. Skład Rady i jej funkcje określa Statut Stowarzyszenia.
W ramach projektów objętych grantami, za proces rekrutacji odpowiedzialne będą osoby zaangażowane do tego ze strony Grantobiorców.

C.4.B. Zadania merytoryczne
Opisz, w jaki sposób zrealizujesz zadania merytoryczne w projekcie.
Wskaż chronologicznie zadania merytoryczne planowane w projekcie.
Określ miejsca realizacji zadań merytorycznych.
Opisz zadania merytoryczne, które będą realizowane w projekcie, uwzględniając sposób ich organizacji i zakres merytoryczny.
Przypisz partnera/ów do zadań merytorycznych, za których wykonanie będą oni odpowiedzialni w ramach projektu i wskaż podział zadań w ramach partnerstwa w danym zadaniu (o ile dotyczy).
Wskaż liczbę osób/podmiotów obejmowanych wsparciem w zadaniu i/lub liczbę miejsc szkoleniowych/zajęciowych/przedszkolnych itp. w ramach zadania.
Opisz trwałość projektu/rezultatów (o ile dotyczy).
Uzasadnij wybrane formy wsparcia i ich zakres. Uzasadnij potrzebę realizacji działań poza obszarem województwa (poza obszarem objętym RPO, poza krajem, poza UE – tylko CT8 i CT10) oraz określ korzyść, jaką projekt przynosi obszarowi województwa (o ile dotyczy).
Wskaż osoby/podmioty odpowiedzialne za realizację zadania. Opisz wymagania odnośnie do ich doświadczenia/kompetencji.
Lp.

Nazwa zadania

Liczba osób/podmiotów

Liczba miejsc

35

35

1.

Wybór projektów objętych grantem - działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

Miejsce realizacji zadania

Działania realizowane będą co do zasady na obszarze realizacji LSR. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość realizowania działań poza obszarem LSR ale na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
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Wnioskodawca planuje ogłosić 1 nabór łącznie na kwotę 300 000,00 zł, na minimum 2 projekty objęte grantem. W ramach naboru zakłada się przyznanie 2 grantów. Wartość całkowita 1 projektu objętego grantem wynosi
maksymalnie 174 470,59 zł, natomiast maksymalna kwota grantu to 150 000,00 zł.
W ramach naboru możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie w ramach następujących numerów i typów projektów z SzOOP:
1) Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

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

Wnioskodawca w ramach naboru planuje osiągnięcie wskaźników:
1) produktu:
a) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 35 osób;
b) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 35 osób;
c) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym - 19 osób.
2) rezultatu:
a) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 8 osób;
b) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu- 5 osób;
c) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym u których wzrosła aktywność społeczna - 20 osób;
d) liczb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - 14 osób;
e) efektywność społeczna – 12 osób;
f) efektywność zatrudnieniowa - 5 osób.
Zakłada się, że w ramach naboru osiągnięte zostaną wskazane wyżej wskaźniki na poziomie 100%.
Zadanie realizowane będzie zgodnie z wytycznymi programowymi.

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

Pracownicy Biura LGD.
Rada LGD dokonuje wyboru projektów grantowych zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z Art. 21 ust. 4 w powiązaniu z Art. 14 ust.5.

Trwałość projektu/rezultatów

Nie dotyczy. Nie będą realizowane działania, które wymagają zachowania trwałości.

Uzasadnienie dla wybranych form i zakresu wsparcia

LGD przeprowadziła analizę zapotrzebowania na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Podmioty działające na obszarze LSR wskazały szereg działań i form wsparcia w tym
potrzebę wsparcia osób z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w celu poprawy świadomości i aktywności społecznej. W związku z dokonaną diagnozą zasadnym
jest przeprowadzenie wsparcia w postaci aktywizacji społeczno-zawodowej. Zindywidualizowanego i kompleksowego działania, które umożliwia aktywne włączenia społeczne a także powrót na rynek pracy z
zastosowaniem instrumentów aktywizacji m.in. zawodowej, społecznej.

Uzasadnienie działań realizowanych poza obszarem województwa

NIE DOTYCZY

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika

10 084,03

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jedno miejsce projektowe

10 084,03

Koszt zadania

352 941,18

Lp.

Nazwa zadania

Liczba osób/podmiotów

Liczba miejsc

160

160

2.

Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe

Miejsce realizacji zadania

Działania realizowane będą co do zasady na obszarze realizacji LSR. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość realizowania działań poza obszarem LSR ale na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

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

Wnioskodawca planuje ogłosić 4 nabory łącznie na kwotę 1 100 000,00 zł tj. na minimum 22 projekty objęte grantem. W ramach pierwszego naboru zakłada się przyznanie 3 grantów o łącznej wartości z 150 000,00 zł. W
ramach drugiego naboru zakłada się przyznanie 7 grantów o łącznej wartości 350 000,00 zł. W ramach trzeciego naboru zakłada się przyznanie 6 grantów o łącznej wartości z 300 000,00 zł. W ramach czwartego naboru
również zakłada się przyznanie 6 grantów o łącznej wartości 300 000,00 zł. Wartość całkowita 1 projektu objętego grantem wynosi maksymalnie 58 823,53 zł, natomiast maksymalna kwota grantu to 50 000 zł.
W ramach naborów możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie w ramach następujących numerów i typów projektów z SzOOP:
1) Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy.
f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Wnioskodawca w ramach czterech naborów planuje osiągnięcie wskaźników:
1) produktu:
a) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 150 osób;
b) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 150 osób;
c) liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 10 osób
2) rezultatu:
a) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 84 osoby;
b) liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –
7 osób;
c) efektywność społeczna – 51 osób.
Zadanie realizowane będzie zgodnie z wytycznymi programowymi.

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

Pracownicy Biura LGD.
Rada LGD dokonuje wyboru projektów grantowych zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z Art. 21 ust. 4 w powiązaniu z Art. 14 ust.5.

Trwałość projektu/rezultatów

Nie dotyczy. Nie będą realizowane działania, które wymagają zachowania trwałości.
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Uzasadnienie dla wybranych form i zakresu wsparcia

Z przeprowadzonej przez LGD analizy zapotrzebowania na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, wynika potrzeba utworzenia klubu młodzieżowego dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych w zakresie organizacji czasu połączonego z wielostopniowym wsparciem takim jak: edukacyjnym, integracyjnym, profilaktycznym i artystyczno-kulturalnym. Założone wsparcie przyczyni się do
wzmocnienia procesu integracji ze społeczeństwem, wzrostu poczucia własnej wartości oraz wzmocni proces adaptacyjny w społeczeństwie.

Uzasadnienie działań realizowanych poza obszarem województwa

NIE DOTYCZY

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika

8 088,24

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jedno miejsce projektowe

8 088,24

Koszt zadania

1 294 117,66

Lp.

Nazwa zadania

Liczba osób/podmiotów

Liczba miejsc

280

280

3.

Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów
aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

Miejsce realizacji zadania

Działania realizowane będą co do zasady na obszarze realizacji LSR. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość realizowania działań poza obszarem LSR ale na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Wnioskodawca planuje ogłosić 4 nabory łącznie na kwotę 1 650 000,00 zł tj. na minimum 33 projekty objętych grantem. W ramach naboru zakłada się przyznanie 33 grantów o łącznej wartości 1 650 000,00 zł. Wartość
całkowita jednego projektu objętego grantem wynosi maksymalnie 50 000,00 zł. Wartość całkowita 1 projektu objętego grantem wynosi maksymalnie 58 823,53 zł, natomiast maksymalna kwota grantu to 50 000 zł.

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

W ramach naborów możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie w ramach następujących numerów i typów projektów z SzOOP:
2) Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
Wnioskodawca w ramach naboru planuje osiągnięcie wskaźników:
1) produktu:
a) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 270 osób;
b) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 270 osób;
c) liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 10 osób.
2) rezultatu:
a) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 152 osoby;
b) liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
- 7 osób;
c) liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu – 7 osób;
d) efektywność społeczna – 92 osoby.
Koszt racjonalnych usprawnień 42 111,88 zł.
Zadanie realizowane będzie zgodnie z wytycznymi programowymi.

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

Pracownicy Biura LGD.
Rada LGD dokonuje wyboru projektów grantowych zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z Art. 21 ust. 4 w powiązaniu z Art. 14 ust.5.

Trwałość projektu/rezultatów

Nie dotyczy. Nie będą realizowane działania, które wymagają zachowania trwałości.

Uzasadnienie dla wybranych form i zakresu wsparcia

Z przeprowadzonej przez LGD diagnozy zapotrzebowania na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wynika potrzeba udzielania wsparcia w postaci usług lidera lub animatora
aktywności lokalnej dla społeczności lokalnej w szczególności dla rodzin defaworyzowanych. Niezbędne staje się pozyskanie wsparcia, działań integracyjnych, zajęć aktywizujących, co przyczyni się do wzrostu ich
poczucia własnej wartości oraz poprawi predyspozycje osobiste i społeczne.

Uzasadnienie działań realizowanych poza obszarem województwa

NIE DOTYCZY

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika

7 109,71

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jedno miejsce projektowe

7 109,71

Koszt zadania

1 990 719,88

Lp.

Nazwa zadania

Liczba osób/podmiotów

Liczba miejsc

10

10

4.

Wybór projektów objętych grantem - działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Miejsce realizacji zadania

Działania realizowane będą co do zasady na obszarze realizacji LSR. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość realizowania działań poza obszarem LSR ale na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
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Wartość całkowita 1 projektu objętego grantem wynosi maksymalnie 58 823,53 zł, natomiast maksymalna kwota grantu to 50 000 zł. Wnioskodawca planuje ogłosić 1 nabór łącznie na kwotę 50 000,00 zł tj. na 1 projekt objęty
grantem.
W ramach naboru możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie w ramach następujących numerów i typów projektów z SzOOP:
3) Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym.:
działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości
społecznej.
Wnioskodawca w ramach naboru planuje osiągnięcie wskaźników:
1) produktu:
a) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 10 osób;
b) liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie - 2 szt.;
c) liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie - 1 szt.;
d) liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS - 4 szt.
2) rezultatu:
a) liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły wiedzę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej po opuszczeniu programu – 7 osób;
b) liczba utworzonych partnerstw publiczno-społecznych - 1 szt.
Zakłada się, że w ramach naboru osiągnięte zostaną wskaźniki na poziomie 100%.
Zadanie realizowane będzie zgodnie z wytycznymi programowymi.

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

Realizacja zadania - LGD współpracuje z OWES funkcjonującym na obszarze LSR w zakresie realizacji LSR. Zakres i zasady współpracy zostały określone w umowie. Polegają one w szczególności na wspieraniu
zatrudnienia osób wykluczonych np. poprzez zobowiązanie grantobiorców realizujących projekty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej do współpracy z OWES w zakresie tworzenia miejsc pracy w PES. Ponadto
LGD będzie prowadzić działania informacyjne i doradcze w zakresie świadczonej działalności przez OWES na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Dodatkowo LGD i OWES będą wspólnie realizować inicjatywy
lokalne na rzecz ekonomii społecznej oraz budowania partnerstw poprzez min. spotkania poświęcone wymianie doświadczeń, planowaniu działań, wypracowywaniu wspólnych stanowisk i rekomendacji.
Podział zadania (lider/partner)
Osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań wraz z opisem
wymagań dotyczących ich kompetencji/doświadczenia

Pracownicy Biura LGD.
Rada LGD dokonuje wyboru projektów grantowych zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z Art. 21 ust. 4 w powiązaniu z Art. 14 ust.5.

Trwałość projektu/rezultatów

Nie dotyczy. Nie będą realizowane działania, które wymagają zachowania trwałości.

Uzasadnienie dla wybranych form i zakresu wsparcia

Potrzeba realizacji partnerstw publiczno-społecznych opartych na współpracy jednostek samorządu terytorialnego z sektorem ekonomii społecznej w ramach projektu będzie miała przełożenie na konkretne działania organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, forów na obszarze LSR, co będzie miało wpływ na rozwój partnerstw na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Uzasadnienie działań realizowanych poza obszarem województwa

NIE DOTYCZY

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika

5 882,35

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jedno miejsce projektowe

5 882,35

Koszt zadania

58 823,53

C.4.C. Zarządzanie projektem
Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany z wyszczególnieniem stanowisk/osób w projekcie, ich kompetencji i przypisanych im zakresów czynności.
Za zarządzanie projektem grantowym odpowiedzialny będzie dyrektor biura LGD wraz z pracownikiem biura LGD, których wspierać będzie Zarząd LGD. Do zadań dyrektora należeć będzie: koordynowanie działań,
organizowanie procesu naboru, organizacja procesu podpisywania umów o dofinansowanie, organizowanie procesu rozliczenia i sprawozdawczości dla grantobiorców. W zarządzaniu projektem dyrektor będzie
współpracował z pracownikiem biura.
Do zadań pracownika biura należeć będzie prowadzenie dokumentacji finansowej i merytorycznej, obsługa posiedzeń Rady, rozliczenia, monitoring wskaźników, przygotowywanie sprawozdań. Dyrektor wraz z
pracownikiem organizować będą pracę rady, w tym proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów z grantobiorcami, monitoring grantów itp.
Dyrektor biura podlegać będzie Zarządowi. Zarząd kieruje całokształtem działalności LGD zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją
pracę przed Walnym Zebraniem Członków. Do kompetencji Zarządu należy m.in.: - reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; - realizacja LSR zgodnie z RLKS; - kierowanie bieżącą pracą
Stowarzyszenia; - dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków. Zespół projektowy będzie w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym i mailowym.

Sposób zarządzania projektem

C.4.D. Harmonogram projektu
Zaplanuj harmonogram realizacji projektu.
Określ nazwy i terminy realizacji kluczowych etapów poszczególnych zadań w projekcie.
Rok

2018

2019

Kwartał
Miesiąc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

2020

I

II

III

IV

I

II

■

■

■

■

■

■

2021
III

IV

2022

I

II

III

IV

■

■

■

■

I

II

2023
III

Rekrutacja
Etap I - Rekrutacja
uczestników do
projektu
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IV

I

II

III

IV

Wybór projektów
objętych grantem działania z
zakresu
aktywizacji
społecznozawodowej
Etap I - Wybór
projektów objętych
grantem na
działania w
zakresie
aktywizacji
społecznozawodowej

■

■

■

■

■

■

Etap II - Monitoring
projektów objętych
grantem na
działania z
zakresu
aktywizacji
społecznozawodowej

■

■

■

■

■

■

Etap I - Wybór
projektów objętych
grantem na
działania w
zakresie integracji
i aktywizacji
społecznej, w tym
kluby młodzieżowe

■

■

■

■

■

■

Etap II - Monitoring
projektów objętych
grantem na
działania w
zakresie integracji
i aktywizacji
społecznej, w tym
kluby młodzieżowe

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Wybór projektów
objętych grantem działania w
zakresie integracji
i aktywizacji
społecznej, w tym
kluby młodzieżowe

■

■

■

■

■

■

■

■

Wybór projektów
objętych grantem działania w
zakresie
organizowania
społeczności
lokalnej i animacji
społecznej, w tym
działania liderów
lub animatorów
aktywności
lokalnej oraz
obywatelskiej
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Etap I - Wybór
projektów objętych
grantem na
działania w
zakresie
organizowania
społeczności
lokalnej i animacji
społecznej, w tym
działania liderów
lub animatorów
aktywności
lokalnej oraz
obywatelskiej

■

■

■

■

■

■

Etap II - Monitoring
projektów objętych
grantem na
działania w
zakresie
organizowania
społeczności
lokalnej i animacji
społecznej, w tym
działania liderów
lub animatorów
aktywności
lokalnej oraz
obywatelskiej

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Etap I - Wybór
projektów objętych
grantem na
działania
wspierające
rozwój gospodarki
społecznej i
przedsiębiorczości
społecznej

■

■

■

■

■

■

Etap II - Monitoring
projektów objętych
grantem na
działania
wspierające
rozwój gospodarki
społecznej i
przedsiębiorczości
społecznej

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Wybór projektów
objętych grantem działania
wspierające
rozwój gospodarki
społecznej i
przedsiębiorczości
społecznej

C.4.E. Kwoty ryczałtowe
Wskaż zadania merytoryczne rozliczane kwotami ryczałtowymi.
Wskaż kwoty ryczałtowe, które będą realizowane w projekcie i wskaż, których zadań merytorycznych dotyczą.
Wskaż wskaźniki produktu i/lub rezultatu, które będą wytworzone w ramach realizacji poszczególnych kwot ryczałtowych oraz dokumenty potwierdzające realizację wskaźników.
Nr

Nazwa zadania merytorycznego

Wskaźnik/i dla rozliczenia kwoty ryczałtowej
Nazwa
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C.5. Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów
C.5.A. Doświadczenie
Opisz działania wnioskodawcy i/lub partnera/ów zrealizowane w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany projekt, na rzecz grupy docelowej, do której kierowane jest wsparcie i na terytorium, którego dotyczy realizacja projektu.
Stowarzyszenie LGD Inowrocław (LGD) zrealizowało jeden projekt "Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez LGD na terenie Miasta Inowrocławia". Obecnie jest w trakcie realizacji projektu "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji". LGD będzie wykorzystywał
doświadczenie swoich członków, potencjał merytoryczny i kadrowy pracowników biura oraz członków organów Stowarzyszenia. Członkowie LGD posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów.Członkowie LGD realizują projekty zw. z wykl. społecznym oraz aktywizacją zawod. i
społeczną mieszkańców (m.in. Miasto Inowrocław, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Ekspert-Kujawy, Tow. Pomocy im. Św. Brata Alberta, a także PTE Oddz. w Bydgoszczy). Fundacja Ekspert-Kujawy realizowała wiele projektów skierowanych do osób zagrożonych
wykluczeniem społecz. i ich otoczenia np. „Jesteśmy aktywni” - cel: zwiększenie aktywności społ. lub zawodowej oraz adaptacji na rynku pracy osób zagr. wykl. społ. oraz znalezienie zatrudnienia przez ucz. projektu,„Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie”- cel: ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz podniesienie jakości życia społ.
osób zagrożonych wykl. społecznym, poprzez przyczynienie się do tworzenia i rozwoju spółdzielni socjalnych. PTE prowadzi w Inowrocławiu Ośrodek Wspier. Przedsiębiorczości i Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem powołania tych jednostek było aktywne wspieranie przedsiębiorczości,
ukierunkowanej na organizację pomocy os. pozostającym bez pracy, zagrożonych jej utratą oraz szukających swojej szansy życiowej poprzez założenie własnej firmy. Ośrodek uczestniczy we wszelkich inicjatywach, mających na celu rozbudowanie potencjału gosp. oraz poprawę jakości życia
społeczności lokalnej. PTE posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów współfin. ze środków zewnętrznych. TKOPD od kilkunastu lat prowadzi schronisko dla matek i ich dzieci oraz świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży; a od kilku lat: ośrodek mediacyjny, grupy wsparcia i
grupy terapeutyczne dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie, warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, spotkania rodzin z dziećmi w sytuacji około rozwodowej. Tow. Pomocy im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu działa ponad 20 lat i prowadzi m.in.
schronisko i ogrzewalnię dla bezdomnych mężczyzn oraz bank żywności. Realizowało wiele projektów na rzecz osób bezdomnych. Zaplanowano dalszą współpracę z OWES na obszarze LSR.
LGD jest zarządzana przez osoby o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu w realizowaniu projektów oraz zarządzaniu kadrami. Dla skutecznej realizacji zadań Zarząd LGD zatrudnił pracowników biura LGD o określonych kwalifikacjach i doświadczeniu. Pracownicy biura LGD
posiadają wykształcenie wyższe. Realizowali również projekty o tematyce podobnej do LSR i uczestniczyli w szkoleniach skierowanych do przedstawicieli LGD z zakresu przygotowywania i wdrażania projektów współfinansowanych z EFS realiz. w ramach LSR.

C.5.B. Potencjał finansowy
Wskaż roczny obrót wnioskodawcy i/lub partnera/ów.
NIE DOTYCZY

C.5.C. Potencjał kadrowy/merytoryczny
Opisz potencjał kadrowy/merytoryczny wnioskodawcy i/lub partnera/ów oraz wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu.
Za obsługę procesu naboru i rozliczenia grantów odpowiedzialni będą pracownicy biura LGD wspierani przez Zarząd LGD.
Dyrektor biura (wykształcenie wyższe, wiedza z funkcjonowania LGD i projektów EFS, min. 2 lata dośw. w realizacji projektów finansowanych z funduszy zewn., wysokie kompetencje interpersonalne, umiejętność prowadzenia spotkań i doradztwa).
Pracownik biura (wykształcenie wyższe, dośw. zawodowe (min. 2 lata) na stanowisku pracy związanym z realizacją przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszy UE, dośw. zawodowe (min. 2 lata) na stanowisku pracy związanym z prowadzeniem działań animacyjnych, doradczych i/lub
szkol., kursy i szkolenia z zakresu Funduszy UE, RPO WK-P 2014-2020, doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy zewn. (min. 2 lata), wysokie kompetencje interpersonalne,umiejętność prowadzenia spotkań i doradztwa).
Za wybór grantów do dofinansowania odpowiadać będzie Rada LGD – organ decyzyjny wybierany przez Walne Zebranie członków.
W Biurze LGD zatrudnione są dwie osoby w wymiarze 2 etatów: Dyrektor Biura oraz Pracownik biura. Pracownicy legitymują się doświadczeniem w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, posiadają znajomość zapisów RPO WKP na lata 2014-2020, Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, a także procedur i kryteriów wyboru, które dotyczą LGD. Pracownicy przechodzą również szkolenia aktualizujące wiedzę w zakresie zasad realizacji projektów, monitorowania i ewaluacji LSR czy prawnych aspektów RLKS.
Osoby te zaangażowane będą w obsługę projektu grantowego, przeprowadzanie procedur konkursowych oraz weryfikację wstępną wniosków na projekty objęte grantem składane do LGD.
Nad działaniami Biura nadzór sprawuje Zarząd Stowarzyszenia, składających się z osób doświadczonych w realizacji projektów, które uczestniczyły w przygotowywaniu w/w dokumentów dla Stowarzyszenia. Biuro LGD świadczy doradztwo na rzecz podmiotów planujących pozyskiwanie grantów
oraz organizuje szkolenia i spotkania informacyjne na rzecz instytucji i osób, które są zainteresowane aplikowanie w ramach przedmiotowego projektu grantowego.
Obsługę księgową LGD prowadzi biuro rachunkowe wyspecjalizowane w zakresie obsługi podmiotów pozarządowych, w tym realizujących projekty dofinansowane z zewnętrznych źródeł. Biuro rachunkowe będzie obsługiwało również projekt grantowy.
W ramach naboru wniosków objętych grantem LGD będzie weryfikowało potencjał wnioskodawców, którzy będą składać swoje projekty oceniając je wg przyjętych kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez IZ RPO WKP, najwyżej punktując te podmioty, które legitymować się będą
prawidłowo wskazanym potencjałem umożliwiającym zrealizowanie zakładanych działań w ramach projektów objętych grantem.
Potencjał społeczny LGD tworzą Urząd Miasta Inowrocław, z którym nasze Stowarzyszenie współpracuje oraz podległe jemu jednostki (Kujawskie Centrum Kultury, MOSiR,
MOPS, , organizacje pozarządowe, takie jak m.in. Stowarzyszenie Brata Alberta, ZHR, PTTK, INLOT czy Fundacja Ekspert - Kujawy). Podmioty te współpracują z LGD w zakresie aktywnego uczestnictwa w realizacji LSR, Planu Komunikacji, umożliwią nam szeroką akcję promocyjną,
informacyjną, docieranie do grup zainteresowanych. Dodatkowo podmioty te wspierają nasz podmiot w zasobach technicznych i kadrowych.

C.5.D. Biuro projektu i potencjał techniczny
Wskaż informacje o biurze projektu oraz opisz potencjał techniczny wnioskodawcy i/lub partnera/ów oraz wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu.
Stowarzyszenie LGD Inowrocław dysponuje lokalem o powierzchni 119,30 m kw. (umowa najmu). Wszystkie pomieszczenia są po remoncie (wiosna 2016). W ramach wsparcia przygotowawczego dostosowano pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych ruchowo, dostosowany jest dla nich
także węzeł sanitarny, podjazd umożliwiający przemieszczanie się po całym lokalu. Dysponujemy dużą salą o pow. 59,2 m2 - mogącą pomieścić nawet 50 osób (miejsc siedzących - 40), w której możliwe jest świadczenie usług indywidualnych jak i grupowych. Dysponujemy pomieszczeniem
biurowym, w którym możemy zapewnić poufność wsparcia i indywidualne doradztwo, a także warsztaty w mniejszych grupach (do 10 osób). Dodatkowo dysponujemy zapleczem sanitarnym i w pełni wyposażoną kuchnią. Na ten moment LGD dysponuje materiałami i sprzętem ze wsparcia
przygotowawczego oraz zakupionego w ramach projektu pt. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji" oraz ze środków własnych. Posiadamy: materiały biurowe i piśmiennicze niezaliczane do środków trwałych pozwalające na bieżąca działalność sprzęt biurowy: laptopy z
oprogramowaniem - 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt., drukarki 2x, krzesła 40x, stoły rozkładane - 6 szt., aparat fotograficzny, projektor, ekran projekcyjny, flipchart - 2 szt., tablice ścienne suchościeralne - 2 szt., bindownica, kalkulatory 4 szt, lampki biurkowe 2 szt., telefon stacjonarny,
gilotyna, laminarka, niszczarka, wentylatory 3 szt., kosze na odpady. Zakupiono ponadto biurka i szafy stanowiące wyposażenie biura. LGD posiada także kącik malucha (krzesełka, stolik, przystosowane dla małych dzieci). Dodatkowo LGD z własnych środków zakupiło 3 laptopy do pracy
biurowej. Planuje się, aby laptopy te przekazać na rzecz Rady i Zarządu LGD, dla celów ich pracy w Stowarzyszeniu. Dokumentacja będzie przechowywana w biurze projektu przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu, w zamkniętych szafach, które będą udostępnione na potrzeby monitoringu i
kontroli.
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SEKCJA D. Uzasadnienie spełnienia wybranych kryteriów

D.1. Uzasadnienie dla spełnienia wybranych kryteriów horyzontalnych
D.1.A. Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)
Wyjątek od standardu minimum

NIE

1. Bariery

Gr. docelową cechuje niska samoocena, niskie kompetencje społ. oraz życiowa bierność. W szczeg. dot. to kobiet (K), gdzie brak perspektyw życiowych pogłębia stereotypy i zwiększa niewydolność życiową. Zagroż.
ubóstwem i wykl. społecznym, a także często, samotne wychow. dziecka i bierność życiowa dot. szczeg. K. W szczeg. syt. są również ON, które muszą mierzyć się z wielokrotnym wykl. ze strony środow. lokalnego.
Projekt zakłada powszechny dostęp do projektu dla K i M. Działania będą prowadzone z uwzgl. równości płci i bez wzgl. na rasę, orient. seksualną, st. niepełnosprawności. Poziom akt. zawod. K jest znacząco niższy niż M.
Bezrob. K połączone z samotnym rodzicielstwem jest przyczyną prowadzącą do wykl. społ. tej grupy. Dane PUP Inowr.na koniec sierpnia 2017r.: liczba bezrobotnych 4215 osób, w tym 2453K, co stanowi 58,19% ogółu
bezrob. Potwierdza to zasadność uznania tych osób, jako szczeg. wymagających wsparcia w zakr. działań aktywiz., kształt. postaw przedsięb.

2. Działania

Grantobiorcy będą zobligowani, aby w ramach projektów objętych grantem wszystkie działania były skierowane zarówno do kobiet jak i do mężczyzn, bez dyskryminowania kogokolwiek bez względu na płeć. Realizacja
projektu będzie miała pozytywny wpływ na realizację założeń polityki równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji („Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn”), gdyż oferowane w projekcie usługi będą dostępne powszechnie, w sposób niezależny od płci.
Wszelkie materiały wytworzone w ramach projektu będą zgodne z "Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn". Działania w projekcie będą
dążyły do wyrównywania szans i wykonywane będą bez dyskryminacji, w sposób równościowy.

3. Rezultaty

Rezultaty wskazane w podsekcji C.3 zostały podane w podziale płeć (k/m). Większy udział kobiet wykazany we wskaźnikach wynika z przeprowadzonej diagnozy.
Osiągnięte rezultaty przyczynią się do poprawy sytuacji kobiet i mężczyzn na obszarze LSR. Grantobiorcy zostaną zobligowani do uwzględnienia zasady równości szans w zakresie rezultatów.

4. Zarządzanie

Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania. Kadra LGD przestrzegać będzie zasad równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do działań założonych w projekcie. Przy wyborze grantobiorców nie będzie
różnicowania ze względu na płeć.
Grantobiorcy będą zobligowani do równościowego zarządzania projektem.
W ramach zarządzania projektem przestrzegana będzie zasada równości szans, niedyskryminacji i niepowielania stereotypów. Na etapie zarządzania, polityka równości, w tym równości płci będzie realizowana poprzez: 1.
Włączenie kobiet i mężczyzn w proces podejmowania decyzji , 2.stosowanie elastycznych godzin pracy pozwalających na godzenie życia zawodowego i osobistego. Kadra zarządzająca została przeszkolona w zakresie
równości szans w tym równości kobiet i mężczyzn. W proces podejmowania decyzji będą włączeni zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Dostępność projektu

W ramach realizacji projektu zapewniona zostanie kompleksowa dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal Stowarzyszenia LGD Inowrocław jest pozbawiony barier architektonicznych i
usytuowany jest na parterze budynku. Ponadto projekty grantowe również będą realizowane z zachowaniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, będzie to jeden z warunków otrzymania grantu. W ramach
projektu zapewniona zostanie dostępność cyfrowa tj. dokumenty cyfrowe, materiały multimedialne, które będą spełniać kryteria dostępności. Grantobiorcy również zostaną zobligowani do stosowania zasady równości
szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Zgodność produktów projektu z koncepcją uniwersalnego projektowania

Produkty projektu będą dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do identyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych. Są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na 8 regułach: 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.

Mechanizm racjonalnych usprawnień

W ramach projektu, w przypadku potrzeby stosowane będą alternatywne formy przygotowania materiałów projektowych (szkoleniowych, informacyjnych np. wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku
powiększonym, wersje w języku łatwym), dostosowanie posiłków, uwzględnienie specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności, asystent osoby z niepełnosprawnością.
W ramach projektu grantowego, Typ projetów z SzOOP 2.b), c), obejmującego działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej i obywatelskiej w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,
przewidziano możliwość wystąpienia mechanizmu racjonalnych usprawnień, w związku z powyższym zaplanowano w budżecie środki w wysokości 42 111,88 zł na uruchomienie mechanizmu, jeżeli wystąpi taka potrzeba
na etapie wdrażania projektów objętych grantem.

Inne działania równościowe

NIE DOTYCZY

D.1.B. Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

D.1.C. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój to rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Realizacja projektu odbywać się będzie przy poszanowaniu czynnika społecznego, gospodarczego i ekologicznego. Projekt będzie
budził świadomość społeczną w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Grantobiorcy będą zobligowani do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju. Powyższy proj. odnosi się zarówno do aspektu społecznego, jak i gospodarczego, przyczynia się tym samym do
zrównoważonego rozwoju na obszarze swojego działania.
Ponadto projekt nie wpływa negatywnie na równowagę przyrodniczą.

D.2. Uzasadnienie dla spełnienia wybranych kryteriów dostępu
Treść kryterium

Uzasadnienie

D.3. Uzasadnienie dla spełnienia wybranych kryteriów premiujących
Treść kryterium
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SEKCJA E. Budżet

E.1. Budżet szczegółowy
Opcje budżetu szczegółowego
Usługi merytoryczne zlecone

Nie

Wkład niepieniężny

Nie

Wydatki poza WK-P, ale na terytorium UE

Nie

Wydatki poza UE

Nie

E.1.A. Budżet szczegółowy w podziale na zadania merytoryczne
Lp. Kategoria

Nazwa pozycji budżetowej

Jednostka miary

2018
Liczba Cena jednostkowa

Łącznie

1. Wybór projektów objętych grantem - działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

RAZEM
352 941,18

Dofinansowanie Wkład własny
300 000,00

52 941,18

Inne
1.

Projekt objęty grantem - aktywizacja społeczno-zawodowa

sztuka

2,00

176 470,59 352 941,18

352 941,18

300 000,00

52 941,18

1 294 117,66

1 100 000,00

194 117,66

58 823,53 588 235,30 1 294 117,66

1 100 000,00

194 117,66

1 990 719,88

1 692 111,88

298 608,00

58 823,53 294 117,65 1 941 176,49

2. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe
Inne
2.

Projekt objęty grantem - integracja i aktywizacja społeczna, w tym kluby młodzieżowe

sztuka

10,00

3. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
Inne
3.

Projekt objęty grantem - organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

sztuka

5,00

4.

Koszt racjonalnych usprawnień

sztuka

0,00

1 650 000,00

291 176,49

49 543,39

42 111,88

7 431,51

58 823,53

50 000,00

8 823,53

58 823,53

58 823,53

50 000,00

8 823,53

Koszty pośrednie

0,00

0,00

0,00

Razem 3 696 602,25

3 142 111,88

554 490,37

0,00

0,00

4. Wybór projektów objętych grantem - działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej
Inne
5.

Projekt objęty grantem - wspieranie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Lp. Kategoria

Nazwa pozycji budżetowej

sztuka

Jednostka miary

1,00

58 823,53

2019
Liczba Cena jednostkowa

Łącznie

1. Wybór projektów objętych grantem - działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

RAZEM
352 941,18

Dofinansowanie Wkład własny
300 000,00

52 941,18

Inne
1.

Projekt objęty grantem - aktywizacja społeczno-zawodowa

sztuka

0,00

0,00

0,00

352 941,18

300 000,00

52 941,18

1 294 117,66

1 100 000,00

194 117,66

58 823,53 352 941,18 1 294 117,66

1 100 000,00

194 117,66

1 990 719,88

1 692 111,88

298 608,00

58 823,53 588 235,30 1 941 176,49

2. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe
Inne
2.

Projekt objęty grantem - integracja i aktywizacja społeczna, w tym kluby młodzieżowe

sztuka

6,00

3. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
Inne
3.

Projekt objęty grantem - organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

sztuka

10,00

4.

Koszt racjonalnych usprawnień

sztuka

0,00

1 650 000,00

291 176,49

49 543,39

42 111,88

7 431,51

58 823,53

50 000,00

8 823,53

0,00

58 823,53

50 000,00

8 823,53

Koszty pośrednie

0,00

0,00

0,00

Razem 3 696 602,25

3 142 111,88

554 490,37

0,00

0,00

4. Wybór projektów objętych grantem - działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej
Inne
5.

Projekt objęty grantem - wspieranie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej
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sztuka

0,00

0,00

Strona 1919

Lp. Kategoria

Nazwa pozycji budżetowej

Jednostka miary

2020
Liczba Cena jednostkowa

Łącznie

1. Wybór projektów objętych grantem - działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

RAZEM
352 941,18

Dofinansowanie Wkład własny
300 000,00

52 941,18

Inne
1.

Projekt objęty grantem - aktywizacja społeczno-zawodowa

sztuka

0,00

0,00

0,00

352 941,18

300 000,00

52 941,18

1 294 117,66

1 100 000,00

194 117,66

0,00 1 294 117,66

1 100 000,00

194 117,66

1 990 719,88

1 692 111,88

298 608,00

58 823,53 588 235,30 1 941 176,49

2. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe
Inne
2.

Projekt objęty grantem - integracja i aktywizacja społeczna, w tym kluby młodzieżowe

sztuka

0,00

0,00

3. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
Inne
3.

Projekt objęty grantem - organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

sztuka

10,00

4.

Koszt racjonalnych usprawnień

sztuka

1,00

1 650 000,00

291 176,49

49 543,39

42 111,88

7 431,51

58 823,53

50 000,00

8 823,53

0,00

58 823,53

50 000,00

8 823,53

Koszty pośrednie

0,00

0,00

0,00

Razem 3 696 602,25

3 142 111,88

554 490,37

49 543,39

49 543,39

4. Wybór projektów objętych grantem - działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej
Inne
5.

Projekt objęty grantem - wspieranie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Lp. Kategoria

Nazwa pozycji budżetowej

sztuka

Jednostka miary

0,00

0,00

2021
Liczba Cena jednostkowa

Łącznie

1. Wybór projektów objętych grantem - działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

RAZEM
352 941,18

Dofinansowanie Wkład własny
300 000,00

52 941,18

Inne
1.

Projekt objęty grantem - aktywizacja społeczno-zawodowa

sztuka

0,00

0,00

0,00

352 941,18

300 000,00

52 941,18

1 294 117,66

1 100 000,00

194 117,66

58 823,53 352 941,18 1 294 117,66

1 100 000,00

194 117,66

1 990 719,88

1 692 111,88

298 608,00

58 823,53 470 588,24 1 941 176,49

2. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe
Inne
2.

Projekt objęty grantem - integracja i aktywizacja społeczna, w tym kluby młodzieżowe

sztuka

6,00

3. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
Inne
3.

Projekt objęty grantem - organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

sztuka

8,00

4.

Koszt racjonalnych usprawnień

sztuka

0,00

1 650 000,00

291 176,49

49 543,39

42 111,88

7 431,51

58 823,53

50 000,00

8 823,53

0,00

58 823,53

50 000,00

8 823,53

Koszty pośrednie

0,00

0,00

0,00

Razem 3 696 602,25

3 142 111,88

554 490,37

0,00

0,00

4. Wybór projektów objętych grantem - działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej
Inne
5.

Projekt objęty grantem - wspieranie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej
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sztuka

0,00

0,00
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Lp.

Kategoria

Nazwa pozycji budżetowej

Jednostka miary

2022
Liczba Cena jednostkowa Łącznie

1. Wybór projektów objętych grantem - działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

RAZEM
352 941,18

Dofinansowanie Wkład własny
300 000,00

52 941,18

Inne
1.

Projekt objęty grantem - aktywizacja społeczno-zawodowa

sztuka

0,00

0,00

0,00

352 941,18

300 000,00

52 941,18

1 294 117,66

1 100 000,00

194 117,66

0,00 1 294 117,66

1 100 000,00

194 117,66

1 990 719,88

1 692 111,88

298 608,00

2. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe
Inne
2.

Projekt objęty grantem - integracja i aktywizacja społeczna, w tym kluby młodzieżowe

sztuka

0,00

0,00

3. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
Inne
3.

Projekt objęty grantem - organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

sztuka

0,00

0,00

0,00 1 941 176,49

4.

Koszt racjonalnych usprawnień

sztuka

0,00

0,00

0,00

1 650 000,00

291 176,49

49 543,39

42 111,88

7 431,51

58 823,53

50 000,00

8 823,53

0,00

58 823,53

50 000,00

8 823,53

Koszty pośrednie

0,00

0,00

0,00

Razem 3 696 602,25

3 142 111,88

554 490,37

4. Wybór projektów objętych grantem - działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej
Inne
5.

Lp.

Projekt objęty grantem - wspieranie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Kategoria

Nazwa pozycji budżetowej

sztuka

Jednostka miary

0,00

0,00

2023
Liczba Cena jednostkowa Łącznie

1. Wybór projektów objętych grantem - działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

RAZEM
352 941,18

Dofinansowanie Wkład własny
300 000,00

52 941,18

Inne
1.

Projekt objęty grantem - aktywizacja społeczno-zawodowa

sztuka

0,00

0,00

0,00

352 941,18

300 000,00

52 941,18

1 294 117,66

1 100 000,00

194 117,66

0,00 1 294 117,66

1 100 000,00

194 117,66

1 990 719,88

1 692 111,88

298 608,00

2. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe
Inne
2.

Projekt objęty grantem - integracja i aktywizacja społeczna, w tym kluby młodzieżowe

sztuka

0,00

0,00

3. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
Inne
3.

Projekt objęty grantem - organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

sztuka

0,00

0,00

0,00 1 941 176,49

4.

Koszt racjonalnych usprawnień

sztuka

0,00

0,00

0,00

1 650 000,00

291 176,49

49 543,39

42 111,88

7 431,51

58 823,53

50 000,00

8 823,53

0,00

58 823,53

50 000,00

8 823,53

Koszty pośrednie

0,00

0,00

0,00

Razem 3 696 602,25

3 142 111,88

554 490,37

4. Wybór projektów objętych grantem - działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej
Inne
5.

Projekt objęty grantem - wspieranie rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej
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sztuka

0,00

0,00
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E.1.B. Uzasadnienia
Lp.

Zadanie 1. Wybór projektów objętych grantem - działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

1.

Uzasadnienie dla cross-financingu

2.

Uzasadnienie dla środków trwałych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskania

3.

Uzasadnienie dla wartości niematerialnych i prawnych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskania

4.

Uzasadnienie kosztów specyficznych

Lp.

Zadanie 2. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby młodzieżowe

1.

Uzasadnienie dla cross-financingu

2.

Uzasadnienie dla środków trwałych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskania

3.

Uzasadnienie dla wartości niematerialnych i prawnych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskania

4.

Uzasadnienie kosztów specyficznych

Lp.

Zadanie 3. Wybór projektów objętych grantem - działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

1.

Uzasadnienie dla cross-financingu

2.

Uzasadnienie dla środków trwałych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskania

3.

Uzasadnienie dla wartości niematerialnych i prawnych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskania

4.

Uzasadnienie kosztów specyficznych

Lp.

Zadanie 4. Wybór projektów objętych grantem - działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

1.

Uzasadnienie dla cross-financingu

2.

Uzasadnienie dla środków trwałych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskania

3.

Uzasadnienie dla wartości niematerialnych i prawnych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskania

4.

Uzasadnienie kosztów specyficznych

E.2. Budżet ogólny
E.2.A. Kwalifikowalność VAT
Wnioskodawca posiada prawną możliwość odzyskiwania VAT

Nie

Wnioskodawca posiada prawną możliwość częściowego odzyskiwania VAT w związku z realizowanym projektem

Nie

Wnioskodawca posiada prawną możliwość odzyskiwania VAT w związku z realizowanym projektem

Nie

Oświadczam, że wydatki ponoszone w projekcie są wydatkami:

zawierającymi VAT

Uzasadnienie wraz z podstawą prawną

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT . Stowarzyszenie LGD Inowrocław stosuje się do zapisów - Art.88 ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług: Art. 88. 1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku
należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika, 4. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie
z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.
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E.2.B. Podsumowanie budżetu
Kategoria wydatku

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ogółem

1. Wydatki kwalifikowalne

1 294 117,66

941 176,48

637 778,69

823 529,42

0,00

0,00

3 696 602,25

1.1 Koszty bezpośrednie

1 294 117,66

941 176,48

637 778,69

823 529,42

0,00

0,00

3 696 602,25

352 941,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352 941,18

588 235,30

352 941,18

0,00

352 941,18

0,00

0,00

1 294 117,66

294 117,65

588 235,30

637 778,69

470 588,24

0,00

0,00

1 990 719,88

58 823,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 823,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

800 000,00

542 111,88

700 000,00

0,00

0,00

3 142 111,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadanie merytoryczne 1
jako % kosztów bezpośrednich
Zadanie merytoryczne 2

9,55

jako % kosztów bezpośrednich
Zadanie merytoryczne 3

35,01

jako % kosztów bezpośrednich
Zadanie merytoryczne 4

53,85

jako % kosztów bezpośrednich
1.2 Koszty pośrednie

1,59

jako % kosztów bezpośrednich
2. Wnioskowane dofinansowanie

0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych
3. Kwoty ryczałtowe

85,00

jako % wydatków kwalifikowalnych
4. Stawki jednostkowe

0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych
5. Personel projektu

0,00
0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych
10. Wydatki poza WK-P, ale na terytorium UE

0,00
0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych
9. Wydatki poniesione poza terytorium UE

0,00
0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych
8. Cross-financing

0,00
0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych
7. Zakup środków trwałych o wartości co najmniej 3500 zł netto

0,00
0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych
6. Usługi merytoryczne zlecone

0,00

0,00
0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych
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E.2.C. Źródła finansowania wkładu własnego
Kategoria wydatku
1. Wydatki kwalifikowalne
2. Wkład własny

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ogółem

1 294 117,66

941 176,48

637 778,69

823 529,42

0,00

0,00

3 696 602,25

194 117,66

141 176,48

95 666,81

123 529,42

0,00

0,00

554 490,37

jako % wydatków kwalifikowalnych

15,00

2.1 w tym wkład prywatny

194 117,66

141 176,48

95 666,81

123 529,42

0,00

0,00

554 490,37

194 117,66

141 176,48

95 666,81

123 529,42

0,00

0,00

554 490,37

2.1.2 w tym wkład prywatny niepieniężny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2 w tym wkład publiczny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1 w tym wkład publiczny pieniężny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2 w tym wkład publiczny niepieniężny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym % wkładu własnego

100,00

2.1.1 w tym wkład prywatny pieniężny

w tym % wkładu własnego

0,00

w tym % wkładu własnego

0,00

E.3. Źródła finansowania wydatków
Nazwa źródła finansowania wydatków

Wydatki kwalifikowane

1. Środki unijne

3 142 111,88

2. Krajowe środki publiczne, w tym

0,00

2a. budżet państwa

0,00

2b. budżet jednostek samorządu terytorialnego

0,00

2c. inne krajowe środki publiczne

0,00

i. Fundusz Pracy

0,00

ii. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0,00

iii. inne

0,00

3. Prywatne

554 490,37

4. Suma

3 696 602,25

E.4. Uzasadnienia i metodologia
1. Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zobowiąże Grantobiorców do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny zostanie wniesiony na poziomie minimum 15% wydatków kwalifikowalnych w kwocie nie mniejszej niż 554 490, 37 zł.
2. Uzasadnienie dla stawek jednostkowych

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

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku i jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję, a także, że partner/rzy projektu (o ile dotyczy) nie zalega/ją z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
3. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.
4. Oświadczam, że nie podlegam, a także, że partner/rzy projektu nie podlega/ją (o ile dotyczy), wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie przepisów:
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).
5. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
6. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych unijnych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, oraz że żaden wydatek ponoszony w
ramach projektu nie podlega podwójnemu finansowaniu oznaczającemu niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (unijnych lub krajowych).
7. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się wnioskodawca, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z poźn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego[1].
8. Oświadczam, że dokonano wyboru partnera/ów (o ile dotyczy) zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Zostałem/am
poinformowany/a, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (GWD) jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu (Pl. Teatralny 2), a dane w GWD są gromadzone w celu
aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020. Zostałem/am poinformowany/a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020.
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych.
10. Oświadczam, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w tym osób do kontaktu, w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane, iż
Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w GWD jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu (Pl. Teatralny 2), a dane w GWD są gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020.
Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o
prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie przez te osoby
oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych Osobowych.
11. Oświadczam, że projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 r. z
poźn. zm.; dalej: rozporządzenie 1303/2013).
12. Oświadczam, że nie rozpocząłem realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia
1303/2013.
13. Oświadczam, że projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3
lit. f) rozporządzenia 1303/2013.
14. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
15. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych, oraz wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych
mających na celu ocenę programu.

[1]Dotyczy

wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.
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Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony danych i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku: (należy wskazać podstawę prawną ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy)
NIE
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy
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SEKCJA G. Załączniki

Lp.

Nazwa załącznika

Załącznik

Tak/Nie/Nd.

O naborze dowiedziałem/am się z/w:
- strony internetowej: www.mojregion.eu

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:
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