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Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

1. Data wpływu

2. Numer wniosku o dofinansowanie

3. Numer identyfikacyjny wniosku

4. Numer kancelaryjny wniosku

SEKCJA 0. Identyfikacja projektu

1. Numer naboru RPKP.11.01.00-IZ.00-04-052/16

2. Program operacyjny RPKP.00.00.00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

3. Oś priorytetowa RPKP.11.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

4. Działanie RPKP.11.01.00 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

5. Poddziałanie

6. Instytucja, w której wniosek
zostanie złożony

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

7. Rodzaj projektu  Tryb konkursowy  Tryb pozakonkursowy

8. Tytuł projektu Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji
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SEKCJA A. Informacje o wnioskodawcy (beneficjencie)

A.1. Dane wnioskodawcy (beneficjenta)

1. NIP Beneficjenta 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. Nazwa i numer dokumentu
rejestrowego

 Nie dotyczy KRS nr 0000583354

8. PKD  Nie dotyczy S.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 Miejscowość Inowrocław

Ulica Królowej Jadwigi Nr budynku 15 Nr lokalu

Telefon 523532440 Faks 523532440

Adres e-mail lgd@inowroclaw.pl

A.2. Dane wnioskodawcy (beneficjenta) do korespondencji

 Nie dotyczy
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A.3. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku/umowy o dofinansowanie projektu

1. Imię i nazwisko Aleksandra Dolińska-Hopcia

2. Stanowisko Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

A.4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach projektu

1. Imię i nazwisko Aleksandra Dolińska-Hopcia

2. Telefon 721835069 3. Faks 523532440

4. Adres e-mail lgd.zarzad@inowroclaw.pl

A.5. Podmiot realizujący projekt

 Nie dotyczy

A.6. Partnerzy projektu

Projekt partnerski  TAK  NIE

SEKCJA B. Ogólne informacje o projekcie

B.1. Klasyfikacja projektu

B.1.A Klasyfikacja podstawowa

1. Zakres interwencji dominujący Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

2. Zakres interwencji uzupełniający

3. Temat uzupełniający Innowacje społeczne
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4. Forma finansowania Dotacja bezzwrotna

5. Rodzaj działalności gospodarczej Inne niewyszczególnione usługi

6. Instrumenty finansowe  TAK  NIE

7. Projekt zintegrowany  TAK  NIE

8. Pomoc publiczna  TAK  NIE

9. Pomoc de minimis  TAK  NIE

B.1.B. Klasyfikacja szczegółowa

1. Typ projektu Projekt realizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 

2. Okres realizacji projektu od 2016-03-01 do 2018-12-31

3. Miejsce realizacji projektu Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE Powiat: inowrocławski Gmina: Inowrocław

4. Typ obszaru realizacji Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)

5. Projekt uproszczony kwoty ryczałtowe  TAK  NIE

stawki jednostkowe  TAK  NIE
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B.2. Komplementarność projektu

B.2.A. Powiązanie ze strategiami  TAK  NIE

Inne
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-2020

Projekt będzie realizowany w sposób zgodny i spójny z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na lata 2014-
2020. Projekt realizuje cel ogólny nr 1. Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR oraz cel ogólny nr 2 Zmniejszenie skali wykluczenia
społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu. Realizując projekt, przybliżamy się także do osiągnięcia założonych wskaźników w LSR, w tym w szczeg.: 1. zwiększenie
szans na zatrudnienie w Inowrocławiu, w tym poprzez założenie własnej działalności gospodarczej lub społecznej; 2. wzrost aktywności społecznej
mieszkańców miasta objętych wsparciem w projekcie. Prowadzone będą działania wspierające te cele ( w szczeg. działania animacyjne w postaci szkoleń
warsztatowych, doradztwo, działania promocyjne, informacyjne oraz integracyjne), zgodnie z opracowanym Planem Komunikacji. Wspierane będą inicjatywy w
zakresie włączenia społecznego i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W celu osiągnięcia
założonych w LSR celów LGD prowadzić będzie biuro, w którym zatrudnieni pracownicy będą obsługiwać mieszkańców oraz grupę docelową, a także podmioty
deklarujące / realizujące wsparcie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LGD, udzielać konsultacji i dbać o
prawidłowy przebieg realizacji strategii, a także realizować założone w proj. działania. Biuro projektu i bieżące jego utrzymanie związane jest z zarządzaniem
wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

B.3. Krótki opis projektu (wizytówka projektu)

Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest zapewnienie sprawnego wdrażania LSR, w tym realizacja planu komunikacji przez
Stowarzyszenie LGD Inowrocław w okresie od 01.03.2016 - do 31.12.2018. Projekt realizowany będzie przez okres 34 miesiące (od 01.03.2016 do
31.12.2018r.). Koszty bieżące związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmującym koszty
operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją tej
strategii. W ramach bieżącej działalności projekt zakłada pracę 2 osobowego personelu, tj. Dyrektora Biura oraz Pracownika Biura. Główne produkty projektu
zrealizowane w zadaniu 1 projektu to: 1. Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku 2. 2 pracowników biura dostępnych dla zainteresowanych osób i
podmiotów 3. 34 miesiące pracy biura. 4. Liczba szkoleń dla pracowników biura, Rady i Zarządu, z zakresu przepisów dotyczących RPO WK-P 2014-2020 oraz
PROW 2014-2020 - 12 szkoleń Drugim obszarem działania w ramach projektu jest Animacja. Animowanie związane będzie z realizacją strategii kierowanej
przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać
potencjalnych beneficjentów w celu opracowywania operacji i przygotowywania wniosków. Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 2 projektu to: 1.
Liczba wydarzeń animujących zorganizowanych przez LGD w ramach projektu- 2 imprezy; 2. Liczba spotkań /warsztatów animacyjno - informacyjnych dla
grupy docelowej - 17 spotkań 3. Liczba imprez, w których uczestniczy LGD, prowadząc animację lokalną - 8 spotkań 4. Liczba warsztatów z zakresu aktywizacji
społecznej - 4 edycje dla 40 uczestników, po 10 osób na edycję.
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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.

Projekt adresowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także do LGD i pośrednio do podmiotów, które deklarują /realizują
wsparcie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LGD Inowrocław (miasta powyżej 20 tys. mieszkańców objętych LSR).
Problemami społecznymi o największej skali na obszarze Inowrocławia są problemy ubóstwa i bezrobocia, w drugiej kolejności problemy niepełnosprawności,
długotrwałej choroby i bezradności opiekuńczo-wychowawczej. Przygotowana i zatwierdzona LSR przez LGD Inowrocław, wśród powodów trudnej sytuacji
życiowej według stanu na koniec 2014r. wymienia: na pierwszym miejscu ubóstwo (liczba rodzin: 2473, liczba osób w rodzinach: 5931). Na drugim miejscu
wskazuje się bezrobocie: (liczba rodzin: 1921, liczba osób w rodzinach: 5129). Na trzecim miejscu LSR wymienia niepełnosprawność (liczba rodzin:1354, liczba
osób w rodzinach: 2663). Ubóstwo jest silnie skorelowane z bezrobociem, wynikającym z kolei z braku ofert pracy, niskich kwalifikacji zawodowych,
niedostosowaniu do potrzeb rynku pracy czy niskich zarobków. W przypadku niepełnosprawności i długotrwałej bądź ciężkiej choroby problemy tych grup osób
dotyczą m.in. braku możliwości podjęcia zatrudnienia, wysokich kosztów leczenia, czy braku wsparcia ze strony rodziny. Wg danych GUS (stan na koniec XII
2015) liczba inowrocławian wynosiła 74.258 i sukcesywnie od kilku lat spada (2012 r. - 75.517, 2013r.-75.001, 2014r.-74.564), co jest związane m. in. z
migracją ekonomiczną (bliskie położenie takich ośrodków jak Poznań, Trójmiasto skłania w szczeg. osoby młode do trwałej migracji z Inowrocławia, a także
zmianą struktury demograficznej (tak jak na innych obszarach, tak w Inowrocławiu widoczne jest starzenie się społeczeństwa. Wg danych GUS w 2014r.
wskaźnik obciążenia demograficznego w mieście wynosił 55,9 os.w wieku nieprodukcyjnym na 100 os.w wieku produkcyjnym. Wśród mieszkańców w wieku
produkcyjnym, wg stanu na koniec XI.2015r. (dane PUP) 4749 os. stanowili mieszkańcy zarejestrowani jako os. bezrobot. (w tym 2635K), z czego jedynie
866os. posiadało prawo do zasiłku (w tym 474K). Stopa bezrobocia dla powiatu inowrocławskiego, według stanu na koniec 2015r., wynosiła 18,1%. Bezrobocie
najczęściej stanowi podstawę do wspierania materialnego, z którego w I półroczu 2015r. (MPiPS, dane MOPS w Inowrocławiu) skorzystały 1434 rodziny (896os.
w rodzinach). Długotrwałe pozostawanie bez pracy spowodowane jest m.in. brakiem lub niskimi kwalifikacjami zawodowymi, znikomą motywacją do
podejmowania działań w zakresie wszelkich form aktywności. Osoby aktywne zawodowo, które tracą pracę doświadczają wielu konsekwencji psychicznych na
poziomie społecznym (dezintegracja rodziny, wzrost liczby konfliktów w rodzinie i otoczeniu) oraz na poziomie indywidualnym (brak wiary we własne siły,
bezradność i poczucie beznadziejności, zanik chęci i gotowości do pracy). Bezrobocie utrzymujące się przez długi okres prowadzi do ubóstwa, co przekłada się
na sposób funkcjonowania całych rodzin, co potwierdzają m.in. dane LSR przytoczone wyżej. Osoby, które dotyka najsilniej wykluczenie społ. to osoby o niskim
statusie zawodowym, bezrobotnych, którzy utracili prawo do świadczeń, os.starsze, zatrudnieni nielegalnie. Osoby żyjące dłuższy czas w ubóstwie tracą
szansę poprawy sytuacji i ulegają marginalizacji społecznej (E. Picur, Ubóstwo jako problem społeczny,www.edukator.org.pl). W celu zapobiegania temu
procesowi należy os. wykluczone społ. wspierać w procesie powrotu w szczeg. na rynek pracy, zaczynając od reintegracji społecznej. Problemem grupy
docelowej, do której kierujemy projekt jest brak zatrudnienia i co za tym idzie brak stałego źródła dochodu. Przyczynia się to do ich izolacji wynikającej z
trudnej sytuacji ekonomicznej. Osoby te często tracą wiarę w swoje możliwości, co także może powodować ich odseparowanie się od społeczeństwa. Ubóstwo
i wykluczenie społeczne pogłębiają uzależnienie od systemu pomocy i zwiększają ryzyko powielania negatywnych wzorców funkcjonowania rodziny w kolejnych7 f0d9-50c1-0c36-16e3-60de-93da-2ca0-2853



i wykluczenie społeczne pogłębiają uzależnienie od systemu pomocy i zwiększają ryzyko powielania negatywnych wzorców funkcjonowania rodziny w kolejnych
pokoleniach. W szczególnej sytuacji znajdują się rodziny, które ze względu na swoją niewydolność wymagają wsparcia w zakresie kompetencji społecznych
dotyczących życia rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wychowawczych i poprawy zaradności życiowej. Ubóstwo, wysoki poziom
niezaradności życiowej i niewydolności wychowawczej stawiają zarówno dorosłych członków rodzin, jak również pozostające pod ich opieką dzieci, w bardzo
niekorzystnej sytuacji życiowej. Braki w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb rodziny, w tym szczególnie bezpieczeństwa, są znaczącym zagrożeniem dla
młodego pokolenia. Według danych MOPS (MPiPS,stan na 30.06.2015r.) liczba rodzin korzystających ze świadczeń z powodu bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego wyniosła 542os.(1674os. w rodzinach), natomiast ilość rodzin korzystających ze wsparcia
asystenta rodziny wyniosła 59. Znacząca część mieszkańców Inowrocławia boryka się z problemami społecznymi. W ostatnich kilku latach odnotowano
nieznaczny spadek ogólnej liczby osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednak liczba osób długotrwale korzystających ze
świadczeń utrzymuje się na stałym poziomie około 1,5 tys. Stąd można wysnuć wniosek, że funkcjonujący obecnie system wsparcia społecznego może
wzmacniać patologiczne zachowania, powodując uzależnienie od pomocy, dziedziczenie zachowań. W 2014 r. 3915 osobom (o łącznej liczbie osób w rodzinie
6820) przyznano decyzją świadczenia tj. pomoc pieniężną, rzeczową lub w formie usług za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej. Kolejną grupą
docelową będzie, zgodnie z zapisami SzOOP, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław, odpowiedzialne za realizację celów i zadań zapisanych w
LSR. Poza osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pośrednią grupą docelową będą podmioty, które deklarują /realizują wsparcie na
rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LGD Inowrocław. Będą to w szczególności podmioty funkcjonujące na terenie
Działania LGD: stowarzyszenia miejskie i Fundacje, instytucje samorządowe. Zgodnie z LSR (analiza SWOT - Mocne Strony) na terenie miasta zaletą są
aktywne organizacje pozarządowe - duża liczba organizacji pozarządowych z dużym potencjałem merytorycznym i kadrowym, w tym działające nieformalnie,
posiadające doświadczenie i świadomość potrzeb oraz szeroką ofertę świadczonych usług, dające możliwość wolontariatu. Tylko wśród członków LGD jest
obecnie 18 podmiotów należących do sektora społecznego, z sektora gospodarczego aktualnie jest 11 podmiotów (Lista Członków Stowarzyszenia LGD
Inowrocław, stan na koniec lipca 2016r.) Podmioty te w znacznej mierze (około 75%) . kierują swoje działania do osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

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

Osoby Liczba uczestników projektu 40

Grupy główne Podgrupy Liczba osób
(podgrupa)

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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Liczba osób (grupa główna) 40

Inne istotne informacje nt. osób

Podmioty Liczba uczestników projektu 1

Grupy główne Podgrupy Liczba
podmiotów
(podgrupa)

LGD

Liczba osób (grupa główna) 1

podmioty deklarujące/realizujące wsparcie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z obszaru LSR

Liczba osób (grupa główna) 0

Inne istotne informacje nt. podmiotów

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 pomiaru 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 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

9 f0d9-50c1-0c36-16e3-60de-93da-2ca0-2853



Cel projektu Celem projektu jest: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji przez Stowarzyszenie LGD Inowrocław w
okresie od 01.03.2016 - do 31.12.2018. Cel realizowany będzie przez 2 zadania dotyczące a) bieżącą działalność związaną z
zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; b) animację lokalną związane z
realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby
zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowywania operacji i
przygotowywania wniosków.

Wskaźnik realizacji celu Jednostka
pomiaru

Wartość
bazowa

wskaźnika

Wartość
docelowa
wskaźnika

Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru
wskaźnika

K M O K M O

Nr Wskaźniki rezultatu (kluczowe – WLWK 2014)

Nr Wskaźniki produktu (kluczowe – WLWK 2014)

1 Liczba projektów, w
których sfinansowano
koszty racjonalnych

usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami

[szt.]

szt. 0.00 0.00 0.00 Pomiar w chwili ew. wystąpienia kosztów finansujących racjonalne
usprawnienia.

Nr Wskaźniki rezultatu (specyficzne dla programu – określone w SzOOP )

Nr Wskaźniki produktu (specyficzne dla programu – określone w SzOOP)

1 Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem

społecznym objętych
wspraciem w
programie

osoby 24.00 16.00 40.00 Lista obecności podpisana w dniu udzielenia wsparcia przez osobę
zagrożona wykluczeniem. Dodatkowo deklaracja zgłoszeniowa +

dokumenty stwierdzające status wykluczenia społ (ew. dopuszczane
oświadczenie). Pomiar przez pracownika biura LGD nie rzadziej niż 1

na kwartał

2 Liczba LGD, które
uzyskały wsparcie na

funkcjonowanie ze
środków EFS

szt. 0.00 0.00 1.00 Umowa na realizację proj. Pomiar w chwili podpisania umowy na
realizację proj. Dokumentacja fotograficzna, protokoły z działalności

LGD sporządzane 1 na kwartał.
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Nr Wskaźniki rezultatu (specyficzne dla projektu – wskaźniki własne wnioskodawcy)

1 Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym, które
nabyły wiedzę lub
umiejętności w ramach
projektu

osoby 0.00 0.00 0.00 22.00 14.00 36.00 Pomiar na podstawie list obecności z zajęć warsztatowych oraz testu
badającego wzrost wiedzy wypełnianego przez uczestnika na

zakończenie każdej formy wsparcia. Pomiar będzie dokonywany na
każdym spotkaniu (listy obecności) i ostatniego dnia zajęć (test). Ze
względu na specyfikę grupy docelowej - oczekiwany jest poziom 90%

zakończenia udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką.

Nr Wskaźniki produktu (specyficzne dla projektu – wskaźniki własne wnioskodawcy)

Nr Wskaźniki informacyjne

1 Zorganizowane biuro,
czynne 5 dni w
tygodniu (koszty
bieżące)

szt. 0.00 0.00 1.00 Karty czasu pracy pracownika biura LGD, ewidencja czasu pracy
biura. Pomiar raz na kwartał przez pracownika biura LGD.

2 Liczba spotkań
informacyjno/
warsztatowo-
doradczych dla
potencjalnych
beneficjentów

szt. 0.00 0.00 17.00 Dokumentacja fotograficzna, umowy z firmą szkoleniową, listy
obecności. Pomiar raz na kwartał przez pracownika biura LGD.

3 Warsztaty z zakresu
aktywizacji społecznej

szt. 0.00 0.00 4.00 Dokumentacja fotograficzna, listy obecności z zajęć. Protokół z
przeprowadzenia zajęć warsztatowych. Pomiar przez pracownika

biura LGD nie później niż 4 tyg. od zakończenia zajęć.

4 Liczba imprez
animujących, w których
uczestniczy LGD
(organizowanych przez
inne podmioty)

szt. 0.00 0.00 8.00 Dokumentacja fotograficzna, protokół z imprezy w której uczestniczy
LGD, faktury kosztowe. Pomiar raz na kwartał przez pracownika biura

LGD.
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5 Strony internetowe i
inne narzędzia do
publikacji i
rozpowszechniania
informacji o LGD
(animacja).

szt. 0.00 0.00 1.00 Zrzut strony, protokół z jej utrzymania, faktury kosztowe dotyczące
administrowania stroną www. Pomiar raz na kwartał przez

pracownika biura LGD.

C4. Zadania

C.4.A. Rekrutacja

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

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji rekrutacji Podział zadań w
ramach rekrutacji
(lider/partner )

1 Rekrutacja Rekrutację prowadzi Biuro Stowarzyszenia LGD Inowrocław. Biuro czynne 5 dni w tyg.,
zlokalizowane w centrum miasta Inowrocławia, pozbawione barier dostępu przez osoby z
niepełnosprawnościami.

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

Główne działania rekrutacja prowadzona za pomocą stron www LGD. Informacje o projekcie i realizowanych działaniach
beneficjenci, będą mogli znaleźć w źródłach dostosowanych do ich możliwości, w wielu miejscach miasta, dzięki
prowadzonej na szeroką skalę akcji promocyjnej, która będzie realizowana na terenie miasta Inowrocławia poprzez
ulotki i plakaty informacyjne. Ukażą się również informacje na portalach społecznościowych. Prowadzona będzie także
kampania informacyjna w autobusach komunikacji miejskiej, na telebimach, poprzez aplikację, jak również w radio i
prasie lokalnej. Ponadto informacje będą dostępne w siedzibie i w witrynie Stowarzyszenia, w siedzibach organizacji
współpracujących z LGD, w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych (szkoły, przedszkola, obiekty sportowe,
urzędy, obiekty kultury, osiedla). Planowane jest również zorganizowanie spotkań oraz udzielanie informacji i
propagowanie działań na imprezach organizowanych dla mieszkańców miasta.
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Kryteria rekrutacji Do projektu przyjmujemy: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. z obszaru miasta Inowrocław (obszar
objęty LSR (kryterium formalne), weryfikacja osób na podst. zaświadczenia, oświadczenia lub innego dokumentu
potwierdzającego status wykluczenia społ. Kryteria preferencji: osoby niepełnosprawne, korzystające z PO PŻ, osoby
doświadczające wielokrotnego wykluczenia (dodatkowe 3 pkt. za każde kryterium). Uczestnik może złożyć formularz
rekrutacyjny: osobiście w biurze proj., wysyłając pocztą tradycyjną lub mailowo, a os. niepełnospr. mogą liczyć na
wizyty pracowników LGD i pomoc w wypełnianiu dokumentów. W przypadku, gdy do projektu zgłosi się większa niż
zaplanowano liczba osób, zostanie utworzona lista rankingowa. Kwalifikacje do projektu uzyskają osoby, które spełnią
kryterium formalne oraz uzyskają największą ilość punktów, zgodnie z zatwierdzoną przez Zarząd Stowarzyszenia listą
rankingową. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów będzie decydować kolejność zgłoszeń

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

Rekrutację prowadzą pracownicy biura LGD. Pracownicy dysponują pełną wiedzą nt. wszystkich działań, jakie prowadzi
LGD, udzielają pełnej i zrozumiałej dla każdej zainteresowanej osoby informacji o działaniach LGD, przyjmują zapisy
wszystkimi dostępnymi formami zgłoszeniowymi (poczta tradycyjna, mailowa, telefon, osobiste spotkanie z
zainteresowanym).

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.
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).
Opisz zadania, które będą realizowane w projekcie, uwzględniając sposób ich organizacji i zakres merytoryczny.
Wskaż liczbę osób obejmowanych wsparciem w zadaniu i/lub liczbę miejsc szkoleniowych/zajęciowych/przedszkolnych itp. w ramach zadania.
Opisz trwałość projektu/działań/usług (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.
Wskaż koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Lp. Nazwa zadania Miejsce realizacji zadania Podział
zadań,

(lider/partner)

Liczba
osób

Liczba
miejsc
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1 Koszty bieżącej
działalności biura

Stowarzyszenia LDG
Inowrocław związana z

realizacją Strategii LSR.

LGD - Biuro oraz teren miasta Inowrocławia. Miejsce realizacji pokrywa się w
całości z terenem wskazanym w LSR (dotyczy Miasta Inowrocław). Siedziba

biura - centrum miasta Inowrocławia.

1 0

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

Zadanie w całości wiąże się z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność obejmującym
koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty
związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii. Zaplanowano przeprowadzenie 12 edycji szkoleń dla pracowników
LGD, członków Rady i Zarządu zgodnie z Planem szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD.

Tematy: zasady przyznawania pomocy w ramach LSR, procedura wyboru operacji i kryteria wyboru operacji, procedura
wyboru grantobiorców i kryteria wyboru grantobiorców, zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.

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

Do bieżącej działalności biura wliczamy 2 osoby: Dyrektora biura - kwalifikacje; wykształcenie wyższe; doświadczenie w
pracy na podobnym stanowisku, doświadczenie w pracy związanej z kierowaniem zespołem. Cechy pożądane: wysoka

kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem i planowanie czasu osób
podległych. Pracownika biura; Osoba na tym stanowisku także ma wykształcenie wyższe. Dodatkowo osoba ta posiada
także doświadczenie w realizacji proj. dofinansowanych z EFS, -4 letnie doświadczenie zawodowe. Wszyscy pracownicy

biura, personel odpowiedzialny za zarządzanie i personel merytoryczny posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie
obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy
przy projekcie. Pośrednio w działaniach zadania 1 uczestniczy także Rada i Zarząd LGD. Szkolenia prowadzone będą
przez ekspertów z podmiotów zewnętrznych (usługa zlecona), którzy posiadają wiedzę i doświadczenie adekwatne do

szkoleń.

Trwałość
projektu/działań/usług

Nie dotyczy

Uzasadnienie dla wybranych
form i zakresu wsparcia
orazdziałań realizowanych
poza obszarem województwa

Zadanie w całości związane jest z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Aby zarządzanie to móc realizować koniecznym jest bieżące funkcjonowanie biura LGD, które koordynuje i wykonuje

założenia LSR.

Koszt wsparcia w
przeliczeniu na jednego
uczestnika

240
563,78

Koszt wsparcia,w przeliczeniu na jedno miejsce
projektowe

0,00
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Koszt zadania 240
563,78

w tym koszty personelu [kwota/%]:
125 800,00/52,29

w tym środki
trwałe

[kwota/%]:
14 000,00/5,82

2 Animacja związana z
realizacją strategii LSR

LGD - Biuro oraz teren miasta Inowrocławia. Miejsce realizacji pokrywa się w
całości z terenem wskazanym w LSR (dotyczy Miasta Inowrocław). Siedziba

biura - centrum miasta Inowrocławia.

0 0

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

Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez organizację imprez animujących lokalną społeczność. Zaplanowano w
bieżącym okresie rozliczeniowym przeprowadzenie 2 imprez dla mieszkańców miasta i będą one miały na celu

informowanie potencjalnych beneficjentów o działaniach realizowanych przez LGD na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
bądź wykluczeniem społecznym. Ponadto przewiduje się udział w 8 imprezach organizowanych przez inne podmioty, w
trakcie których również będzie prowadzona akcja informacyjna o działaniach LGD. Zaplanowano także druk materiałów
promocyjnych, informacyjnych i animacyjnych oraz przygotowanie i publikowanie informacji w prasie i mediach. Planuje

się również organizację 4 edycji warsztatów z zakresu aktywizacji społecznej dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym, a także 17 spotkań informacyjno / warsztatowo / doradczych dla potencjalnych beneficjentów.
Podczas wszystkich zaplanowanych działań LGD będzie informować o procesie ubiegania się o środki unijne, motywować

potencjalnych projektodawców, edukować w obszarze właściwej realizacji projektów, a także o tym jak upowszechniać
efekty działań na obszarze LGD. Pracownicy biura będą udzielać bezpłatnych konsultacji indywidualnych z zakresu

bieżących działań i realizacji LSR, zarówno w Biurze, jak i podczas wszystkich wydarzeń zewnętrznych, w których LGD
będzie brało udział aranżując punkty informacyjne. Wszystkie zaplanowane działania, spotkania informacyjne i imprezy

będą organizowane przez LGD w taki sposób, żeby umożliwić uczestnictwo jak największej ilości mieszkańców, w
powiązaniu z godzeniem życia zawodowego z prywatnym, a dla matek z dziećmi przewidziane zostaną formy opieki nad

małoletnimi na czas uczestnictwa matki w danej formie wsparcia. Wszystkie w/w zadania realizowane będą w lokalach
oraz przestrzeniach publicznych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Informacje istotne dla prawidłowej
realizacji działań w ramach LSR będą zamieszczone na stronie internetowej LGD. Działania szkoleniowe i doradcze będą

skorelowane z planowanymi naborami wniosków określonych w LSR.

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

Pracownicy Biura LGD będą zaangażowani w realizację działań informacyjnych, promocyjnych i animacyjnych,
wynikających bezpośrednio z zakresu obowiązków i planu komunikacji. Działania będą prowadzone na terenie objętym

LSR. W realizację zadań będą również zaangażowani specjaliści zewnętrzni i trenerzy prowadzący spotkania informacyjne.
Przy zatrudnianiu specjalistów zewnętrznych i trenerów, postawione zostaną wymagania dotyczące potwierdzenia

posiadanej wiedzy i doświadczenia w zakresach objętych tematyką szkoleń z zachowaniem zasady równości szans kobiet
i mężczyzn. Lokalna Grupa Działania przy zatrudnianiu konsultantów, doradców, animatorów i trenerów będzie stosowała
politykę równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn oraz nie będzie stosowała kryterium płci w procesie rekrutacji w/w

pracowników.
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Trwałość
projektu/działań/usług

Nie dotyczy

Uzasadnienie dla wybranych
form i zakresu wsparcia
orazdziałań realizowanych
poza obszarem województwa

Nie dotyczy

Koszt wsparcia w
przeliczeniu na jednego
uczestnika

0,00 Koszt wsparcia,w przeliczeniu na jedno miejsce
projektowe

0,00

Koszt zadania 258
613,88

w tym koszty personelu [kwota/%]:
118 252,00/45,73

w tym środki
trwałe

[kwota/%]:
2 000,00/0,77

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.

Sposób zarządzania projektem Wnioskodawca powoła do życia zespół zarządz. proj. z grona stałych współpracowników biura. Zespół dostępny w
biurze proj. (siedziba Wnioskodawcy w woj. kuj-pom), gdzie przechowywana jest pełna oryginalna dokum. wdrażanego
proj. (z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami). W biurze
umożliwiony jest kontakt z kadrą dla każdej zainteresowanej osoby. KADRA: Dyrektor biura (pełen etat) nadzór nad
przebiegiem proj. (merytoryczny i finansowy), kontrola stopnia osiągnięcia rezultatów, sprawozdawczość, kierowanie
zespoł. i jego nadzór, także nad personelem merytorycznym. Odpowiada za harmonogram wsparcia. Kwalifik.: wykszt.
wyższe, min. 2-letnie doświadcz. na podobnym stanowisku w proj. z zakresu aktywizacji zawod. Pracownik biura LGD
(pełen etat) odpowiada za: dokumentację uczestników, kwestie wsparcia finansowego, kontakty z podmiotami
zewnętrznymi, służące bieżącej wymianie informacji, sprawuje nadzór nad wsparciem zakładanym w proj. Ustala z
dyrektorem biura harmonogramy wsparcia, logistyka. Kwalifik.: wykszt. min. średnie (pref. wyższe), min. roczne
doświadcz. na podobnym stanowisku w proj. z zakresu aktywizacji zawod. Kadra zaangażowana na podst. umów o
pracę. Kadrze zarządzającej umożliwia się taki czas pracy, aby godzić życie zawodowe z życiem osobistym, co pozwoli
na godzenie ról zawod., społ. i rodzinnych. Zarządzanie metodą PCM, komunikacja kadry: telefon, mail, spotkania
całego zespołu praktycznie na bieżąco (kadra pracuje w biurze każdego dnia więc na bieżąco się spotyka, wymienia
informacje rozwiązuje bieżące problemy. Kadra zostanie poinformowana o konieczności równościowego zarządzania
proj.
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C.4.D. Harmonogram projektu

Zaplanuj harmonogram realizacji projektu.
Określ nazwy i terminy realizacji kluczowych etapów poszczególnych zadań w projekcie.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

Nr Nazwa zadania

1 Rekrutacja

Kluczowe
etapy

1. od 2016-12-01 do 2018-10-31 - Rekrutowanie grupy docelowej do udziału w projekcie

Nr Nazwa zadania merytorycznego

1 1. Koszty bieżącej działalności biura Stowarzyszenia LDG Inowrocław związana z realizacją Strategii LSR.

Kluczowe
etapy

1. od 2016-03-01 do 2018-12-31 - Bieżące funkcjonowanie biura LDG
2. od 2016-03-01 do 2018-12-31 - Zatrudnienie personelu
3. od 2016-03-01 do 2018-12-31 - Szkolenia dla pracowników, członków Rady i Zarządu

2 2. Animacja związana z realizacją strategii LSR

Kluczowe
etapy

1. od 2016-03-01 do 2018-12-31 - Zatrudnienie personelu w ramach działań animacyjnych.
2. od 2016-12-01 do 2018-12-31 - Spotkania informacyjno/ warsztatowo / doradcze
3. od 2016-12-01 do 2018-12-31 - Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
4. od 2016-03-01 do 2018-12-31 - Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne podmioty w celu prowadzenia działań informacyjnych
i animacyjnych (w tym imprezy masowe)
5. od 2017-01-01 do 2018-12-31 - Organizacja wydarzeń animujących lokalną społeczność
6. od 2016-03-01 do 2018-12-31 - Prowadzenie akcji informacyjnej (spotkania i doradztwo).

17 f0d9-50c1-0c36-16e3-60de-93da-2ca0-2853



C.4.E. Kwoty ryczałtowe

Wskaż zadania rozliczane kwotami ryczałtowymi.
Wskaż kwoty ryczałtowe, które będą realizowane w projekcie i wskaż, których zadań dotyczą.
Wskaż wskaźniki produktu i 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 Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników

Nazwa Jednostka pomiaru Wartość

K M O

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.

LGD Inowrocław powstała 29.10.2015r. - na podstawie KRS. LGD do tej pory nie realizowała projektów. Niemniej kadra naszego stowarzyszenia (aktualnie na
dzień dzisiejszy są to: pracownik biura i dyrektor, to osoby zaangażowane i aktywne na polu przedsiębiorczości, aktywności społecznej). Dyrektor biura:
I.Wykształcenie wyższe magisterskie Pedagogika o spec. Edukacja Obronna. II.Doświadczenie zawodowe: aktywność: 1)Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
FLANDRIA na stanowiskach: Koordynator Regionalny Inowrocław i Włocławek, Lider Wolontariatu-kompleksowa realizacja projektów. 2)Miasto Inowrocław MOPS
animator, wychowawca, instruktor w Projekcie Rewitalizacji Społecznej Razem Łatwiej-realizacja projektu o tematyce podobnej do zakresu realizacji LSR. :
3)Radna V (2006-2010) Kadencji Rady Miejskiej Inowrocławia w Komisjach Oświaty, Kultury i Sportu oraz Rewizyjnej oraz VII Kadencji (2014 - obecnie) w
Komisjach Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej (Przewodnicząca) oraz w Komisji Oświaty i Kultury-wdrażanie i aktualizacja dokumentów strategicznych dla
Miasta Inowrocław. III.Wiedza - Szkolenia potwierdzające wiedzę o zagadnieniach zbliżonych do zakresu realizacji LSR i związanych z LGD Pracownik biura:
I.Wykształcenie wyższe magisterskie: Zarządzanie i marketing; studia podyplomowe: zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe, przygotowanie
pedagogiczne, bezpieczeństwo i higiena pracy. II.Doświadczenie zawodowe: Trener pracy wspierający uczestników, Asystent kierownika projektu, Pośrednik
pracy wyszukujący ofert stażowych, Wykładowca, doradca zawodowy - powyższe stanowiska i zadania wykonywane w okresie I.2011 do 11.2015. Koordynator
projektów realizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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C.5.B. Potencjał finansowy

Wskaż potencjał finansowy wnioskodawcy i/lub partnera/ów (nie dotyczy JST).

Nie dotyczy.

C.5.C. Potencjał kadrowy/merytoryczny

Opisz potencjał kadrowy wnioskodawcy i/lub partnera/ów oraz wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu, w tym, które funkcje, ze wskazanych w
opisie zadań w polu „Osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań wraz z opisem wymagań dotyczących ich kompetencji/doświadczenia”, pełnione
będą przez osoby trwale współpracujące z projektodawcą/partnerami.

LGD dysponuje kadrą o następujących kwalifikacjach: wszystkie osoby zatrudnione w LGD mają wykształcenie wyższe. Od każdego pracownika LGD zarząd
oczekuje także odpowiedniego doświadczenia (doświadczenie w pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie, osób bezrobotnych). Doświadczenie zawodowe
oczekiwane i posiadane przez kadrę to także staż pracy dotyczący obsługi projektów finansowanych z EFS, umiejętności pożądane: dyspozycyjność,
komunikatywność, prawo jazdy, znajomość j. angielskiego. Przewiduje się iż w proj. będą obecnie 2 miejsca pracy, pozwalające na regularną pracę biura.
Przykładowe kwalifikacje osoby pracującej na stanowisku pracownik biura: Wykszt. wyższe magister. z zakr. zarządzania i marketingu. Studia podypl. z zakr.
przygot. pedagogicznego, bhp oraz zarz. kadrami i doradztwa zawodowego. Wiedza i doświad. w przygot. i uzupeł. wniosków o płat. oraz formul. PEFS, projekt.
unijnych oraz dokum.projektowej. Realiz. projektów POKL, prowadz. działań prom., sprawozdawczości, monitoringu oraz ewaluacji. Współpr. z jedn.
nadzorującymi realiz. projektów. Nadzór nad prawidł. przeb. realiz. projektu. Tworz. harm. spotkań i zajęć. Organiz. i prowadz.spotkań inform.-prom. Kontakt z
wykładowcami i uczestnik. projektu. Wyszukiw. ofert stażow., pomoc w realiz. staży i tworzenie program. stażowych. Uczestnictwo w komisjach rekrut. Przepr.
oceny merytorycznej formularzy rekrut. Przygot. i prowadz. zajęć z aktywizacji społ.-zawodowej oraz rozmów indywid. z zakresu doradztwa zaw. (w tym
tworzenie IPD) i pośrednictwa pracy. Organiz. pracy i prowadzenie biura, obsługa urządzeń biurowych oraz komputera. Obsługa klientów. Przygotow. pism,
sprawozdań, umów i dokumentacji. Rejestr i wysyłanie korespondencji, archiw. dokumentów. Pracownicy biura posiadają wykształcenie wyższe, realizowali
projekty o tematyce podobnej do LSR, uczestniczyli w wielu szkoleniach dot. powstających LGD, jak i wdrażania projektów o tematyce podobnej do LSR.
Dyrektor posiada doświadczenie i niezbędną wiedzę do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu lokalnym. Potencjał społeczny LGD
potwierdzić mogą 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, aktywnie uczestniczyły w opracowaniu LSR, Planu Komunikacji, umożliwią nam szeroką akcję promocyjną, informacyjną, docieranie do grup
zainteresowanych. Dodatkowo podmioty te wspierają nasz podmiot w zasobach technicznych, kadrowych.
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C.5.D. Potencjał techniczny

Opisz potencjał techniczny, w tym sprzętowy i warunki lokalowe 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, w której możliwe
jest świadczenie usług indywidualnych jak i grupowych, biurem mniejszym, w którym możemy zapewnić poufność wsparcia i indywidualne doradztwo a także
warsztaty w mniejszych grupach (do 10 osób). Dodatkowo dysponujemy zapleczem sanitarnym i kuchnią. Na ten moment LGD dysponuje zakupy ze wsparcia
przygotowawczego: materiały biurowe niezaliczane do środków trwałych pozwalające na bieżąca działalność sprzęt biurowy: drukarki 2x, krzesła 10x,
bindownica, kalkulatory 4 szt, lampki biurkowe 2 szt., telefon stacjonarny , gilotyna, laminarka, niszczarka, wentylatory 3 szt. LGD posiada także kącik
malucha (krzesełka, stolik, przystosowane dla małych dzieci). Dodatkowo LGD z własnych środków zakupiło 2 laptopy do pracy biurowej. Planuje się aby
laptopy te przekazać na rzecz Rady i Zarządu LGD, dla celów ich pracy w stowarzyszeniu. W kosztach bieżących planuje się dalsze doposażenie w sprzęt
biurowy, zakup 3 komputerów.

SEKCJA D. UZASADNIENIE SPEŁNIENIA WYBRANYCH KRYTERIÓW

D.1. Uzasadnienie dla spełnienia kryteriów horyzontalnych w zakresie równości szans

D.1.A. Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)

Wyjątek od standardu minimum  TAK- zamknięta rekrutacja  NIE

 TAK - profil działalności wnioskodawcy (beneficjenta)

1. Bariery Grupę docelową cechuje niska samoocena, niskie kompetencje społeczne oraz życiowa bierność, co stanowi główną
barierę aktywności zarówno społecznej. W szczeg. dotyczy to kobiet, gdzie brak perspektyw życiowych pogłębia
stereotypy i zwiększa niewydolność życiową. Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także bardzo
częste, samotne wychowywanie dziecka i bierność życiowa dotyczy szczególnie kobiet. W szczególnej sytuacji są

również osoby niepełnosprawne, które muszą mierzyć się z wielokrotnym wykluczeniem i stygmatyzacją ze strony
środowiska lokalnego.
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2. Działania Wszelkie działania projektowe uwzględniać będą indywidualne cechy uczestników. Opiekę na uczestnikami sprawować
będą pracownicy merytoryczni mający doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie. Forma i

organizacja działań projektowych będzie uwzględniała potrzeby kobiet, w tym szczególnie samotnie wychowujących
dzieci. Wszelkie zajęcia projektowe prowadzone będą w tempie oraz języku przystępnym dla grupy docelowej, tym

osób niepełnosprawnych. Planować będziemy terminy realizacji wsparcia, tak aby z wyprzedzeniem uczestnicy mogli
zaplanować swój udział w proj. Miejsce realizacji wsparcia - pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób z

niepełnosprawnościami.

3. Rezultaty Rezultatem podjętych działań będzie efektywna poprawa dostępu osób niewydolnych społecznie do wszystkich
proponowanych w ramach projektu wysokiej jakości form wsparcia, co przyczyni się do wzrostu poczucia własnej

wartości, zmotywuje do podejmowania działań zmierzających do pozytywnych zmian, samodzielności, wiary we własne
możliwości (szczególnie w przypadku samotnych kobiet), co wpłynie na aktywność społeczną, edukacyjną, a w

konsekwencji zawodową (efektywność zatrudnieniowa) i życiową. Wnioskodawca założył i będzie monitorował wskaźniki
projektowe z uwzględnieniem podziału na płeć. Pomiar zatem będzie dokonywany osobno dla każdej płci

uczestniczącej w projekcie.

4. Zarządzanie Zarówno kadra zarządzająca projektem, jak i personel merytoryczny zaangażowany w realizację projektu posiadać
będzie wiedzę w zakresie przestrzegania zasady niedyskryminacji i równości szans kobiet i mężczyzn (w tym

zachowań i języka, które są niedyskryminujące, niestygmatyzujące, wrażliwe na płeć), które wykorzystają w pracy
projektowej. Kadra zostanie przeszkolona na początku realizacji proj. w powyższym zakresie. Organizacja pracy
zespołu będzie uwzględniała godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym (m.in. elastyczne godziny pracy).

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

Dostępność architektoniczna Działania realizowane w proj. będą prowadzone w obiekcie i pomieszczeniach dostosowanych dla osób
niepełnosprawnych ruchowo (biuro LGD jest w pełni przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. W siedzibie wnioskodawcy będzie pełna możliwość do zrealizowania także większych spotkań z
uczestnikami (spotkania grupowe). Wnioskodawca zapewnia zatem pełną dostępność architektoniczną.

Zgodność produktów projektu z
koncepcją uniwersalnego
projektowania

Wszystkie produkty projektu realizowanego ze środków EFS (produkty, towary, usługi, infrastruktura) będą dostępne
dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tym
samym będą one zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na: 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. Działania, efekty, rezultaty będą zatem zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.
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Mechanizm racjonalnych usprawnień Wnioskodawca na etapie składania wniosku nie przewiduje kosztów racjonalnych usprawnień. Jeśli mechanizm
racjonalnych usprawnień wystąpi, wnioskodawca na bieżąco będzie ją monitorował. Racjonalne usprawnienia dotyczyć
będą przede wszystkim lokalizacji wszystkich działań, tak aby umożliwiła ona udział w proj. osób z
niepełnosprawnościami ruchowymi.

Inne działania równościowe
 Nie dotyczy

D.2. Uzasadnienie dla spełnienia wybranych kryteriów dostępu

D.3. Uzasadnienie dla spełnienia wybranych kryteriów premiujących

SEKCJA E. BUDŻET

E.1. Budżet szczegółowy w podziale na zadania

Opcje budżetu szczegółowego

Nazwa zadania 1. Koszty bieżącej działalności biura Stowarzyszenia LDG Inowrocław związana z realizacją Strategii LSR.

Usługi merytoryczne zlecone  TAK  NIE

Wkład niepieniężny  TAK  NIE

Wydatki poza UE  TAK  NIE

Nazwa zadania 2. Animacja związana z realizacją strategii LSR

Usługi merytoryczne zlecone  TAK  NIE

Wkład niepieniężny  TAK  NIE

Wydatki poza UE  TAK  NIE
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E.1.A. Budżet szczegółowy

Nr poz.
budżet.

Kategoria Nazwa pozycji budżetowej Symbol
partnera

UMZ
#1

PP
#2

PDM
#3

WP
UE
#4

Jednostka
miary

2016 2017 2018 Razem

Liczba Cena
jedn.

Łącznie Liczba Cena
jedn.

Łącznie Liczba Cena
jedn.

Łącznie

Nazwa
zadania

1. Koszty bieżącej działalności biura Stowarzyszenia LDG Inowrocław związana z realizacją Strategii LSR.

1 Personel Kadra realizująca zadanie: Dyrektor
biura (umowa o pracę) okres
zatrudnienia: 01.03.2016 -

31.12.2018

miesiąc 10.00 2016.00 20160.00 12.00 2016.00 24192.00 12.00 2016.00 24192.00 68544.00

2 Kadra realizująca zadanie: Pracownik
Biura (umowa o pracę) okres
zatrudnienia: 01.03.2016 -

31.12.2018

miesiąc 10.00 1684.00 16840.00 12.00 1684.00 20208.00 12.00 1684.00 20208.00 57256.00

3 Podmioty
zewnętrzne

Szkolenia kierowane do pracowników
biura LGD, członków Rady i Zarządu

LGD

sztuka 4.00 500.00 2000.00 4.00 500.00 2000.00 4.00 500.00 2000.00 6000.00

4 Usługa księgowa miesiąc 10.00 500.00 5000.00 12.00 500.00 6000.00 12.00 500.00 6000.00 17000.00

5 Usługa informatyczna oraz serwis
sprzętu biurowego

miesiąc 10.00 350.00 3500.00 12.00 350.00 4200.00 12.00 350.00 4200.00 11900.00

6 Środki trwałe Laptop z oprogramowaniem do pracy
dla pracowników Biura LGD

sztuka 3.00 3000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9000.00

7 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
do pracy biurowej (pozwalające na

skanowanie, ekologiczne kopiowanie
dokumentów w odpowiedniej jakości)

sztuka 1.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00

8 Inne Koszty utrzymania biura LGD (czynsz,
podatki, energia, ubezpieczenie,

sprzatanie, usługi telekomunikacyjne)

miesiąc 10.00 1147.17 11471.70 12.00 1147.17 13766.04 12.00 1147.17 13766.04 39003.78

9 Materiały biurowe do pracy bieżącej w
biurze LGD

miesiąc 10.00 630.00 6300.00 12.00 630.00 7560.00 12.00 630.00 7560.00 21420.00

10 Delegacje zarządu i personelu
projektu

miesiąc 10.00 160.00 1600.00 12.00 160.00 1920.00 12.00 160.00 1920.00 5440.00

Nazwa
zadania

2. Animacja związana z realizacją strategii LSR

11 Personel Kadra realizująca zadanie: Dyrektor
biura (umowa o pracę) okres
zatrudnienia: 01.03.2016 -

31.12.2018

miesiąc 10.00 1895.30 18953.00 12.00 1895.30 22743.60 12.00 1895.30 22743.60 64440.20

12 Kadra realizująca zadanie: Pracownik
Biura (umowa o pracę) okres
zatrudnienia: 01.03.2016 -

31.12.2018

miesiąc 10.00 1582.70 15827.00 12.00 1582.70 18992.40 12.00 1582.70 18992.40 53811.80
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13 Podmioty
zewnętrzne

Organizacja spotkań informacyjnych/
warsztatowych/doradczych

sztuki 1.00 2100.00 2100.00 8.00 2100.00 16800.00 8.00 2100.00 16800.00 35700.00

14 Usługa zlecona na przeprowadzenie
animacji

ilość 0.00 0.00 0.00 1.00 2000.00 2000.00 1.00 2000.00 2000.00 4000.00

15 Działania
merytorycznne

Wydarzenia animujące lokalną
społeczność

sztuki 0.00 0.00 0.00 1.00 9600.00 9600.00 1.00 9600.00 9600.00 19200.00

16 Materiały promocyjne (ulotki, plakaty,
wizytówki, itp.)

miesiąc 10.00 500.00 5000.00 12.00 500.00 6000.00 12.00 500.00 6000.00 17000.00

17 Uczestnictwo LGD w imprezach
organizowanych przez inne podmioty

(animacja)

sztuki 1.00 600.00 600.00 4.00 600.00 2400.00 3.00 600.00 1800.00 4800.00

18 Ogłoszenia w prasie ilość 1.00 600.00 600.00 5.00 600.00 3000.00 5.00 600.00 3000.00 6600.00

19 Ogłoszenia medialne ilość 1.00 1000.00 1000.00 5.00 1000.00 5000.00 5.00 1000.00 5000.00 11000.00

20 Warsztaty z zakresu aktywizacji
społecznej

edycje 0.00 0.00 0.00 2.00 1250.00 2500.00 2.00 1250.00 2500.00 5000.00

21 Środki trwałe Zakup aparatu fotograficznego sztuka 1.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00

22 Inne Koszty utrzymania sali szkoleniowej
związane z działaniami

informacyjno/warsztatowo/doradczymi

miesiąc 10.00 951.82 9518.20 12.00 951.82 11421.84 12.00 951.82 11421.84 32361.88

23 Zakup projektora multimedialnego -
wydatek objęty amortyzacją

sztuka 1.00 1800.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00

24 Ekran projekcyjny - wydatek objęty
amortyzacją

sztuka 1.00 450.00 450.00 1.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 900.00

#1 Usługi merytorycznie zlecone, #2 Pomoc publiczna, #3 Pomoc de minimis, #4 Wydatki poza UE
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E.1.B. Uzasadnienia

L.p. 1. Koszty bieżącej działalności biura Stowarzyszenia LDG Inowrocław związana z realizacją Strategii
LSR.

1. Uzasadnienie dla cross-financingu

2. Uzasadnienie dla środków trwałych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskania

Laptop z oprogramowaniem do pracy
dla pracowników Biura LGD

Laptopy zakupione na potrzeby bieżącej działalności dla 3 pracowników biura. W związku z realizacją zadań nie tylko
na terenie biura LGD ale również w terenie zakup przenośnych komputerów jest niezbędny

Zakup zostanie zrealizowany przy zastosowaniu badania rynku z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz
zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności i w związku z tym w będzie poniesiony w

racjonalnych i efektywnych cenach.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
do pracy biurowej (pozwalające na

skanowanie, ekologiczne kopiowanie
dokumentów w odpowiedniej jakości)

LGD nie posiada odpowiedniego sprzętu pozwalającego na wysokiej jakości przygotowanie dokumentów do pracy
biurowej, w tym w systemie SL 2014. Sprzęt wykorzystywany do pracy w biurze i do przygotowywania materiałów,

zarówno szkoleniowych, jak i promocyjno-informacyjnych, w tym o różnym formacie (np. plakaty A3). Sprzęt będzie
wykorzystywany przez cały okres realizacji LSR, a od jego funkcjonalności i trwałości będzie zależała zarówno jakość
jak i szybkość wydruku (wydajność i efektywność pracy). Zakup zostanie zrealizowany przy zastosowaniu badania
rynku z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie

kwalifikowalności i w związku z tym w będzie poniesiony w racjonalnych i efektywnych cenach.

3. Uzasadnienie przyjętych sposobów pozyskania wartości niematerialnych i prawnych

4. Uzasadnienie kosztów specyficznych

Kadra realizująca zadanie: Dyrektor
biura (umowa o pracę) okres
zatrudnienia: 01.03.2016 -

31.12.2018

Prawidłowe funkcjonowanie Biura LGD i realizacja LSR wymaga obsługi kadrowej. Zaplanowano zatrudnienie dwóch
osób - Dyrektora Biura i Pracownika Biura. Wynagrodzenie Dyrektora Biura jest zgodne z zawartą umową o pracę.
Dyrektor zatrudniony jest na pełen etat. W skład wydatkowania wchodzi wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne oraz podatki. Koszt wynagrodzenia został proporcjonalnie rozdzielony na koszty bieżące
(51,55%) i animacji (48,45%), biorąc pod uwagę poziom zaangażowania Dyrektora Biura w zadania wynikające z

zakresu czynności. Miesięczny koszt wynagrodzenia Dyrektora realizującego zadanie w ramach kosztów bieżących
wynosi 2016 zł.

Kadra realizująca zadanie: Pracownik
Biura (umowa o pracę) okres
zatrudnienia: 01.03.2016 -

31.12.2018

Wynagrodzenie Pracownika Biura jest zgodne z zawartą umową o pracę. Pracownik zatrudniony jest na pełen etat. W
skład wydatkowania wchodzi wynagrodzenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz

podatki. Koszt wynagrodzenia został proporcjonalnie rozdzielony na koszty bieżące (51,55%) i animacji (48,45%),
biorąc pod uwagę poziom zaangażowania Pracownika Biura w zadania wynikające z zakresu czynności. Miesięczny

koszt wynagrodzenia Pracownika realizującego zadanie w ramach kosztów bieżących wynosi 1684 zł.
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Koszty utrzymania biura LGD (czynsz,
podatki, energia, ubezpieczenie,

sprzatanie, usługi telekomunikacyjne)

Miesięczne utrzymanie biura LGD w ramach kosztów bieżących skalkulowano na poziomie 1147,17 zł. Kalkulacja
utrzymania powierzchni biurowej obejmuje następujące koszty:

Czynsz - ok. 1200 zł/m-c (z czego 604,80 zł/m-c stanowi 50,4% kosztów bieżących i dotyczy utrzymania biura, a
49,6% to koszty animacji związane z utrzymaniem sali szkoleniowej); 

Abonament telefoniczny - ok. 80 zł/m-c;
Internet - ok. 100 zł/m-c;

Sprzątanie - ok. 500 zł/m-c (z czego 252 zł/m-c stanowi 50,4% kosztów bieżących i dotyczy utrzymania biura, a
49,6% to koszty animacji);

Energia - ok. 99 zł/m-c (z czego 49,89 zł/m-c stanowi 50,4% kosztów bieżących i dotyczy utrzymania biura, a 49,6%
to koszty animacji); 

Ubezpieczenie lokalu - ok. 40 zł/m-c (z czego 20,16 zł/m-c stanowi 50,4% kosztów bieżących i dotyczy utrzymania
biura, a 49,6% to koszty animacji);

Podatek od nieruchomości - ok. 80 zł/m-c (z czego 40,32 zł/m-c stanowi 50,4% kosztów bieżących i dotyczy
utrzymania biura, a 49,6% to koszty animacji).

Materiały biurowe do pracy bieżącej w
biurze LGD

Koszty bieżącego zapotrzebowania na materiały biurowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania biura
oszacowano na poziomie 630,00 zł/m-c. Kalkulacja kosztów obejmuje ogólne kategorie:

Materiały piśmiennicze (długopisy, ołówki, korektory, markery itp.) i akcesoria biurowe (taśmy, spinacze, zszywacze
itp.) - 100,00 zł/m-c;

Materiały papiernicze i archiwizacyjne (papier ksero, zeszyty, teczki, segregatory, koszulki itp.) - 150,00 zł/m-c;
Tonery - 250,00 zł/m-c;

Koszty usług pocztowych (znaczki, koperty itp.) - 100,00 zł/m-c;
Koszty środków higienicznych i czystości - 30,00 zł/m-c.

Delegacje zarządu i personelu
projektu

Koszty delegacji zarządu i personelu projektu były szacowane na podstawie rozliczenia delegacji w oparciu o dojazd
samochodem, przy założeniu 2 wyjazdów w miesiącu do Torunia - około 170 km x 0,8358 zł oraz ewentualne
rozliczenie delegacji w oparciu o podróż środkami komunikacji publicznej około (20 zł x 34 m-ce) 680,00 zł.

L.p. 2. Animacja związana z realizacją strategii LSR

1. Uzasadnienie dla cross-financingu

2. Uzasadnienie dla środków trwałych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskania

Zakup aparatu fotograficznego Aparat fotograficzny będzie służył do dokumentowania spotkań szkoleniowych, animacyjnych, imprez organizowanych
przez LGD oraz udziału w imprezach masowych.Zakup zostanie zrealizowany przy zastosowaniu badania rynku z

zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności i w związku z tym w będzie poniesiony w racjonalnych i efektywnych cenach.

3. Uzasadnienie przyjętych sposobów pozyskania wartości niematerialnych i prawnych
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4. Uzasadnienie kosztów specyficznych

Kadra realizująca zadanie: Dyrektor
biura (umowa o pracę) okres
zatrudnienia: 01.03.2016 -

31.12.2018

Dyrektor zatrudniony jest na pełen etat. W skład wydatkowania wchodzi wynagrodzenie Dyrektora Biura, składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatki - rozdzielone adekwatnie do zaangażowania wynikającego z
zakresu obowiązków: animacja (48,45%), koszty bieżące (51,55%). Miesięczny koszt wynagrodzenia Dyrektora

realizującego zadanie w ramach kosztów animacji wynosi 1895,30 zł.

Kadra realizująca zadanie: Pracownik
Biura (umowa o pracę) okres
zatrudnienia: 01.03.2016 -

31.12.2018

Pracownik zatrudniony jest na pełen etat. W skład wydatkowania wchodzi wynagrodzenie Pracownika Biura, składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatki - rozdzielone adekwatnie do zaangażowania wynikającego z
zakresu obowiązków: animacja (48,45%), koszty bieżące (51,55%). Miesięczny koszt wynagrodzenia Pracownika

realizującego zadanie w ramach kosztów animacji wynosi 1582,70 zł.

Wydarzenia animujące lokalną
społeczność

Imprezy animujące lokalną społeczność będą wydarzeniami mającymi na celu informowanie mieszkańców o stanie
realizacji LSR, dostarczenia mieszkańcom i potencjalnym beneficjentom informacji niezbędnych w procesie ubiegania

się o środki unijne, motywowania projektodawców i edukowania w obszarze właściwej realizacji projektów oraz
upowszechniania efektów wykorzystania Funduszy Europejskich na obszarze LGD. Wydarzenie będzie trwało min. 4

godziny. Koszty na 1 wydarzenie animujące skalkulowano w podziale na kategorie:
ogłoszenia w mediach i prasie - 1800,00 zł;

koszty ochrony imprezy - 3500,00 zł;
koszty zabezpieczenia medycznego - 500,00 zł;

opłata za prace porządkowe - 200,00 zł;
koszty transportu - 200,00 zł;

koszty wyposażenia stanowiska i kącika dla dzieci - 400,00 zł;
poczęstunek/catering - 3000,00 zł;

Całkowity koszt imprezy wynosi: 9600,00 zł. Zaplanowano realizację 2 imprez animujących. W ramach wydarzenia
przewidziano usługę zleconą na przeprowadzenie animacji - 2000,00 zł. x 2 imprezy.

Materiały promocyjne (ulotki, plakaty,
wizytówki, itp.)

Materiały promocyjne będą dotyczyć informacji w zakresie LSR w szczególności związanej z planowanymi naborami,
spotkaniami informacyjnymi, warsztatami.

Kalkulacja kosztów związanych z materiałami promocyjnymi obejmuje:
Wydruk ulotek - format A5 na A6; dwustronne; kolor; papier kredowy; 1,50 zł brutto/szt., ilość: 4.400 szt., całkowity

koszt: 6.600,00 zł brutto;
Wydruk wizytówek - jednostronne; kolor; papier kredowy; 0,30 zł brutto/szt., ilość: 1.000 szt., całkowity koszt: 300,00

zł;
Wydruk plakatów - format A3; jednostronne; kolor; papier kredowy; 2,00 zł brutto/szt., ilość: 1.250 szt., całkowity

koszt: 2.500,00 zł brutto;
Gadżety promocyjne (długopis, opaska odblaskowa, notes itp.) - wykorzystane na imprezach animujących lokalną

społeczność - 2,00 zł brutto/szt., ilość: 3.800 szt., całkowity koszt: 7.600,00 zł brutto.
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Uczestnictwo LGD w imprezach
organizowanych przez inne podmioty

(animacja)

Uczestnictwo w imprezy animujących lokalną społeczność będzie związane z informowaniem mieszkańców o stanie
realizacji LSR, dostarczaniem mieszkańcom i potencjalnym beneficjentom informacji niezbędnych w procesie

ubiegania się o środki unijne, motywowaniem projektodawców i edukowania w obszarze właściwej realizacji projektów
oraz upowszechnianiem efektów wykorzystania Funduszy Europejskich na obszarze LGD. Udział LGD w imprezach

animujących organizowanych przez inne podmioty skalkulowano w podziale na kategorie:
koszt wyposażenia stanowiska i kącika dla dzieci - 350,00 zł;

poczęstunek - 100,00 zł;
koszty dodatkowe (transport, opłata parkingowa, opłata za stanowisko itp.) - 150,00 zł.

Powyższe koszty zostały skalkulowane na udział w 1 imprezie. Całkowity koszt 1 imprezy wynosi: 600,00 zł.
Przewidziano udział w 8 imprezach.

Ogłoszenia w prasie Ogłoszenia skalkulowano wg cennika wydawcy prasy lokalnej - 1 ogłoszenie w jednorazowym nakładzie wydania gazety
lokalnej w dzień powszedni wynosi około 600,00 zł brutto (ogłoszenie w formie plakatowej - 1/4 strony). Zaplanowano

11 ogłoszeń.

Ogłoszenia medialne Ogłoszenia skalkulowano wg cennika lokalnej rozgłośni radiowej. Koszt obejmuje - 30 edycji ogłoszenia (5 ogłoszeń
przez 6 dni) - 800,00 zł oraz koszt nagrania - 200,00 zł. 
Łączny koszt 1 ogłoszenia w radio - wynosi 1000,00 zł.

Zaplanowano 11 ogłoszeń.

Koszty utrzymania sali szkoleniowej
związane z działaniami

informacyjno/warsztatowo/doradczymi

Sala szkoleniowa zajmuje powierzchnię 59,2 m2, co stanowi 49,6% całości powierzchni siedziby Stowarzyszenia LGD
Inowrocław (119,3 m2). Miesięczne utrzymanie sali szkoleniowej w ramach działań informacyjno/ warsztatowo/

doradczych - skalkulowano na poziomie 951,82 zł. Kalkulacja utrzymania sali uwzględnia koszty czynszu, podatku,
energii, ubezpieczenia oraz sprzątania:

Czynsz - ok. 1200 zł/m-c (z czego 595,20 zł/m-c stanowi 49,6% kosztów animacji, 50,4% to koszty bieżące); 
Podatek od nieruchomości - ok. 80 zł/m-c (z czego 39,68 zł/m-c stanowi 49,6% kosztów animacji, 50,4% to koszty

bieżące);
Energia - ok. 99 zł/m-c (z czego 49,10 zł/m-c stanowi 49,6% kosztów animacji, 50,4% to koszty bieżące); 

Ubezpieczenie lokalu - ok. 40 zł/m-c (z czego 19,84 zł/m-c stanowi 49,6% kosztów animacji, 50,4% to koszty bieżące);
Sprzątanie - ok. 500 zł/m-c (z czego 248 zł/m-c stanowi 49,6% kosztów animacji, 50,4% to koszty bieżące).

Organizacja spotkań informacyjnych/
warsztatowych/doradczych

Poz. 13 budżetu - Kalkulacja spotkania -1 spotkanie/warsztat: 
Trener - 7 h x 100,00 zł = 700,00 zł

Catering 20 osób x 50 zł = 1000,00 zł
Materiały szkoleniowe 20 os. x 20 zł = 400,00 zł

Razem za 1 spotkanie = 2.100,00 zł
Przewidziano 17 spotkań

Łączny koszt 17 x 2.100,00 = 35.700,00 zł
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Zakup projektora multimedialnego -
wydatek objęty amortyzacją

Na potrzeby realizacji działań informacyjnych i warsztatowych podczas spotkań i zajęć, przewidziano zakup projektora
multimedialnego. Stowarzyszenie LGD Inowrocław zakupi 1 projektor w kwocie 1800,00 zł brutto. Wydatek jest objęty

amortyzacją.

Ekran projekcyjny - wydatek objęty
amortyzacją

Na potrzeby realizacji działań informacyjnych i warsztatowych podczas spotkań i zajęć, przewidziano zakup dwóch
ekranów projekcyjnych. Stowarzyszenie LGD Inowrocław zakupi ekrany projekcyjne w kwocie 450,00 zł brutto/szt.

Wydatek jest objęty amortyzacją.

Warsztaty z zakresu aktywizacji
społecznej

Poz. 20 budżetu - Kalkulacja spotkania -1 warsztat - trwa 2 dni: 
Trener - 10 h x 100,00 zł = 1000,00 zł

Przerwa kawowa 10 osób x 2 dni x 7,50 zł = 150,00 zł
Materiały szkoleniowe 10 os. x 10 zł = 100,00 zł

Razem za 1 warsztat = 1.250,00 zł
Przewidziano 4 spotkania warsztatowe. Łącznie 4 spotkania x 1.250,00 = 5.000,00 zł

E.2. BUDŻET OGÓLNY

E.2.A. Kwalifikowalność podatku VAT

Wnioskodawca posiada prawną
możliwość odzyskiwania podatku VAT

 TAK  NIE

Wnioskodawca posiada prawną
możliwość częściowego odzyskiwania

podatku VAT w związku z
realizowanym projektem

 TAK  NIE

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

 TAK  NIE

29 f0d9-50c1-0c36-16e3-60de-93da-2ca0-2853



Uzasadnienie wraz z podstawą
prawną

Wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT od towarów i usług na podst. art. 88 ust. 4 w powiązaniu z art. 113 ust.
1 stawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, nie może
odliczyć podatku VAT od towarów i usług na podst. art. 88 ust. 4 w powiązaniu z art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od
towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, w związku z
tym w oparciu o przepisy krajowe nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. W związku z powyższym zgodnie z

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podatek od towarów i usług uznany

jest za wydatek kwalifikowalny, gdyż beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.

E.2.B. Podsumowanie budżetu

Kategoria wydatku 2016 2017 2018 Ogółem

1. Koszty ogółem (1.1 + 1.2 ) 138719.90 180753.88 179703.88 499177.66

1.1 Koszty bezpośrednie 138719.90 180753.88 179703.88 499177.66

Zadanie merytoryczne 1 80871.70 79846.04 79846.04 240563.78

jako % kosztów bezpośrednich 48.19

Zadanie merytoryczne 2 57848.20 100907.84 99857.84 258613.88

jako % kosztów bezpośrednich 51.81

1.2 Koszty pośrednie 0.00

jako % kosztów bezpośrednich
(1.2/1.1)

0.00

2. Wnioskowane dofinansowanie 131377.90 171945.88 170894.88 474218.66

jako % wartości projektu ogółem
(2./1.)

95.00

3. Wkład UE 474218.66

jako % wartości projektu ogółem
(3./1.)

95.00
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4. Kwoty ryczałtowe 0.00 0.00 0.00 0.00

jako % wartości projektu ogółem
(4./1.)

0.00

5. Stawki jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

jako % wartości projektu ogółem
(5./1.)

0.00

6. Personel projektu w kosztach
ogółem

71780.00 86136.00 86136.00 244052.00

jako % wartości projektu ogółem
(6./1.)

48.89

7. Usługi merytoryczne zlecone
w kosztach ogółem

12600.00 31000.00 31000.00 74600.00

jako % wartości projektu ogółem
(7./1.)

14.94

8. Środki trwałe w kosztach
ogółem

16000.00 0.00 0.00 16000.00

jako % wartości projektu ogółem
(8./1.)

3.21

9. Cross-financing w kosztach
ogółem

0.00 0.00 0.00 0.00

jako % wartości projektu ogółem
(9./1.)

0.00

10. Wydatki poniesione poza
terytorium UE

0.00 0.00 0.00 0.00

jako % wartości projektu ogółem
(10./1.)

0.00

11. Wydatki bez pomocy
publicznej/de minimis

138719.90 180753.88 179703.88 499177.66
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12. Wydatki objęte pomocą
publiczną

0.00 0.00 0.00 0.00

13. Wydatki objęte pomocą de
minimis

0.00 0.00 0.00 0.00
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E.2.C. Źródła finansowania wkładu własnego

Kategoria wydatku 2016 2017 2018 Ogółem

1. Wartość wydatków
kwalifikowalnych

138719.90 180753.88 179703.88 499177.66

2. Wkład własny 7342.00 8808.00 8809.00 24959.00

jako % wartości projektu 5.00

2.1 w tym wkład prywatny 7342.00 8808.00 8809.00 24959.00

w tym % wkładu własnego 100.00

2.1.1 w tym wkład prywatny pieniężny 7342.00 8808.00 8809.00 24959.00

2.1.2 w tym wkład prywatny
niepieniężny

0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 w tym wkład publiczny 0.00 0.00 0.00 0.00

w tym % wkładu własnego 0.00

2.2.1 w tym wkład publiczny pieniężny 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.2 w tym wkład publiczny
niepieniężny

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

w tym % wkładu własnego 0.00
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E.3. Uzasadnienia i metodologia

L.p

1. Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich
opłatach pobieranych od uczestników

Wkład własny Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania wniesie w postaci pokrycia części opłat z tytułu kosztów utrzymania biura przy ul. Królowej
Jadwigi 15 w wysokości 24.959,00 zł (co stanowi 5% całego budżetu). Będzie to około 734,00 zł / miesiąc (przez 34 miesiące). Powierzchnia lokalu:
119,30 m2. Lokal dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Lokal wyposażony w niezbędne urządzenia i sprzęty dla realizacji

Lokalnej Strategii Rozwoju ( komputery, drukarki, telefon,fax, itd). Lokal posiada podłączenie kablowe do internetu.

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 (beneficjenta) w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.
4. Oświadczam, że nie podlegam, a także, że partnerzy projektu nie podlegają (o ile dotyczy), wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie

przepisów:

5. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego 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
wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz że żaden wydatek ponoszony w ramach
projektu nie podlega podwójnemu finansowaniu.

7. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega

art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);a)
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);

b)

art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.).

c)
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się wnioskodawca, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego1.

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. poz. 1146 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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 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.; 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.
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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)    TAK

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.

Data wypełnienia wniosku 2016-12-02

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy (beneficjenta): 

Sekcja G. Załączniki

L.p. Nazwa załącznika

O naborze wniosków dowiedziałem/am się z/w:

 ogłoszenia w prasie
 strony internetowej: www.kujawsko-pomorskie.pl
 Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich:
 Punkcie Kontaktowym Instytucji Ogłaszającej Konkurs
 Mapy Dotacji
 inne:
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W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

 szkolenia, doradztwa Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w: Toruń
 pomocy Punktu Kontaktowego Instytucji Ogłaszającej Konkurs
 pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
 inne:
 nie korzystałem/am z pomocy
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