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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.6211.2019
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SEKCJA 0. Identyfikacja projektu

1. Numer naboru RPKP.11.01.00-IZ.00-04-267/19

2. Nazwa wnioskodawcy STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INOWROCŁAW

3. Tytuł projektu Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji - II edycja

4. Okres realizacji projektu od 2019-04-01 do 2022-03-31

5. Wydatki kwalifikowalne 630 316,32

6. Wnioskowane dofinansowanie 598 800,50

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 NIE DOTYCZY

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 Karol Legumina

2. Stanowisko Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław

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

1. Imię i nazwisko Karol Legumina

2. Telefon 603366011

3. Faks 523532440

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

B.1.B. Klasyfikacja szczegółowa

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

2. Miejsce realizacji projektu
Województwo Powiat Gmina

kujawsko-pomorskie inowrocławski Inowrocław

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

4. Projekt uproszczony
kwoty ryczałtowe Nie

stawki jednostkowe Nie

B.2. Komplementarność projektu

B.2.A. Powiązanie ze strategiami

Powiązanie ze strategiami Tak

Strategie Nazwa Uzasadnienie

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. wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia;
2. zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich.
Prowadzone będą działania wspierające te cele ( w szczeg. działania animacyjne w postaci szkoleń, spotkań 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. LGD
będzie 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.
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B.3. Krótki opis projektu (wizytówka projektu)

Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania Strategii RLKS i obejmują koszty: personelu, szkoleń, utrzymania biura itp. 

Animowanie związane jest z realizacją Strategii RLKS w celu propagowania strategii oraz wspierania potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. W ramach animacji przewidziano: wizyty studyjne, spotkanie informacyjno-konsultacyjne, wydarzenia animujące
lokalną społeczność itp. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR. 

Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 1 projektu to:
1. Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD - 36 m-cy (biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku);
2. Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD - 36 m-cy;
3. Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników biura / członków organów LGD- 6 edycji;
4. Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD - 50 porad lub konsultacji.

Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 2 projektu to:
1. Liczba wydarzeń promujących LSR zorganizowanych przez LGD - 1 impreza;
2. Liczba zorganizowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców - 8 spotkań;
3. Liczba imprez organizowanych przez inne podmioty, w których uczestniczy LGD, prowadząc animację lokalną - 8 imprez;
4. Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych - 1 wyjazd.
W projekcie występują: 
Wskaźnik produktu (specyficzne dla programu): Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie środków EFS – 1
Wskaźnik rezultatu (specyficzne dla projektu): Liczba LSR zrealizowanych przez LGD - 1
Wartość projektu wyniesie 630.316,32 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 598.800,50 zł. Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.
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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 skierowany jest do mieszkańców Inowrocławia oraz potencjalnych beneficjentów, 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). Są to wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR (organizacje pozarządowe, JST, przedsiębiorcy). 
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, a w 2017 r. 73 577), 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 na przestrzeni ostatnich lat znacznie się zmieniła. Dla powiatu inowrocławskiego, według stanu na koniec 2015r., wynosiła 18,1%, natomiast na koniec 2018 roku 12,5%. Długotrwałe pozostawanie bez pracy spowodowane jest m.in. brakiem lub niskimi kwalifikacjami
zawodowymi, znikomą motywacją do podejmowania działań w zakresie wszelkich form aktywności. W celu zapobiegania temu procesowi należy os. wykluczone społ. wspierać w procesie powrotu w szczeg. na rynek pracy, zaczynając od reintegracji społecznej.
Ubóstwo 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 liczba
rodzin korzystających ze świadczeń z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego wyniosła 542os.(1674os. w rodzinach)(dane MPiPS,stan na 30.06.2015r.), natomiast ilość rodzin korzystających ze wsparcia asystenta
rodziny wyniosła 59. W roku 2017 (dane z GUS) z pomocy skorzystały 4294 rodziny, w tym 6 251 dzieci.
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. Podstawowe potrzeby organów i pracowników LGD to konieczność aktualizacji wiedzy dotyczącej
prowadzenia LGD, między innymi organizowania naborów czy prawidłowego oceniania wniosków. 
Grupą docelową będą podmioty, które deklarują /realizują wsparcie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LGD Inowrocław. Na terenie miasta Inowrocławia na koniec 2015r. działało 1065 podmiotów gosp. (1,13% sektor publiczny, 98,87% sektor
prywatny). Na koniec roku 2017 liczba ta wzrosła do 6 687 podm. gosp. W sektorze publicznym znajduje się 212 podmiotów (w tym 40,1% to Państwowe i Samorządowe jednostki prawa budżetowego). Oprócz sektora w/w w Inowrocławiu funkcjonują prężnie podmioty z III sektora:
stowarzyszenia miejskie i Fundacje, instytucje samorządowe. W samym mieście Inowrocław zgodnie z bazą NGO WK-P zarejestrowane są 33 podmioty. 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 13 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
Grupy główne Liczba osób (grupa główna) Podgrupy Liczba osób (podgrupa)

Liczba uczestników projektu

Inne istotne informacje nt. osób

Grupa docelowa

Podmioty

Grupy główne Liczba podmiotów (grupa główna) Podgrupy Liczba podmiotów (podgrupa)

LGD 1

Liczba uczestników projektu 1

Inne istotne informacje nt.
podmiotów
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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 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Cel projektu Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR LGD Inowrocław, w tym realizacja planu komunikacji w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

Nr
Nie

dotyczy Nazwa wskaźnika Jednostka miary
Wartość bazowa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika

Źródło danych do pomiaru wskaźnika/Sposób pomiaru wskaźnika
K M O K M O

Wskaźniki produktu (kluczowe – WLWK 2014)

1
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami [szt.]

szt. 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

2
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]

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

3
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami [szt.]

szt. 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

4
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne [szt.]

szt. 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

Wskaźniki rezultatu (kluczowe – WLWK 2014)

Wskaźniki produktu (specyficzne dla programu – określone w SzOOP)

1
Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na
funkcjonowanie ze środków EFS

szt. 0,00 0,00 1,00
Źródła pomiaru: umowa o dofinansowanie projektu; Moment pomiaru: moment
podpisania umowy

Wskaźniki rezultatu (specyficzne dla programu – określone w SzOOP)

Wskaźniki produktu (specyficzne dla projektu – wskaźniki własne wnioskodawcy)

1 Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD szt. 0,00 0,00 36,00
Źródło pomiaru: lista obecności. Moment pomiaru: kwartalnie Wartość
wskaźnika będzie wykazywana we wniosku o płatność z częścią
sprawozdawczą.

2
Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej
LGD

szt. 0,00 0,00 36,00
Źródło pomiaru: wydruki ze strony lub Print Screen opatrzone datą, wykonane
raz w miesiącu. Moment pomiaru: kwartalnie Wartość wskaźnika będzie
wykazywana we wniosku o płatność z częścią sprawozdawczą.

3
Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze
LGD

szt. 0,00 0,00 50,00 Źródło pomiaru: karta doradztwa. Moment pomiaru: kwartalnie

4
Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników
biura / członków organów LGD

szt. 0,00 0,00 6,00
Źródło pomiaru: listy obecności. Moment pomiaru: w momencie realizacji
szkolenia

5
Liczba zorganizowanych spotkań informacyjno-
konsultacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców

szt. 0,00 0,00 8,00
Źródło pomiaru: listy obecności. Moment pomiaru: w momencie realizacji
spotkania

6 Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych szt. 0,00 0,00 1,00
Źródło pomiaru: listy obecności. Moment pomiaru: w momencie realizacji
wyjazdu.

7
Liczba wydarzeń promujących LSR zorganizowanych
przez LGD

szt. 0,00 0,00 1,00
Źródło pomiaru: dokumentacja fotograficzna, materiały informacyjne o
wydarzeniu np. ulotka, plakat. Moment pomiaru: w momencie realizacji imprezy

8
Liczba imprez organizowanych przez inne podmioty,
w których uczestniczy LGD, prowadząc animację
lokalną

szt. 0,00 0,00 8,00
Źródło pomiaru: dokumentacja fotograficzna, materiały informacyjne o
wydarzeniu np. ulotka, plakat. Moment pomiaru: w momencie realizacji imprezy

Wskaźniki rezultatu (specyficzne dla projektu – wskaźniki własne wnioskodawcy)

1 Liczba LSR zrealizowanych przez LGD szt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Źródło pomiaru: zatwierdzone, końcowe sprawozdanie z realizacji LSR. Moment
pomiaru: do 4 tygodni po zakończeniu projektu

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 nie dotyczy

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

nie dotyczy

Podział zadań w ramach rekrutacji (lider/partner)

Kryteria rekrutacji nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

1. Koszty bieżące 1 0

Miejsce realizacji zadania Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu

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

Koszty bieżące zostały określone dla projektu w stosunku do wydatków jakie zostały poniesione w latach 2016-2019. Założenia kosztów w ramach obecnego wniosku na KBiA wynikają również ze zmiany jaki są planowane
w kontekście funkcjonowania biura. Planuje się następujące koszty:
Zatrudnienie Dyrektora Biura - 36 m-cy. Zatrudnienie Pracownika Biura - 36 m-cy. Na umowę zlecenie zostaną zawarte umowy na obsługę księgową oraz obsługę prawną. Planowane są koszty związane z realizacją
szkoleń dla pracowników biura i członków Rady zgodnie z Planem Szkoleń. Ponadto planuje się kontynuację doradztwa dla potencjalnych beneficjentów. Pozostałymi kosztami będą utrzymanie i wyposażenie biura LGD
(koszty czynszu, energii, podatku, ubezpieczenia, ochrony, sprzątania, usług telekomunikacyjnych) - 36 m-cy. Utrzymanie i aktualizacja strony internetowej - 36 m-cy. Prowadzenie biura LGD - koszty zakupu materiałów
biurowych, usług pocztowych związanych z wysyłaną korespondencją, koszty środków higienicznych itp. - 36 m-cy. Korzystanie z usług informatycznych, księgowych, prawniczych, bankowych. - 36 m-cy. Zarządzanie
projektem - praca organu decyzyjnego - 36 m-cy. Przewidziano również wynagrodzenie dla Rady w ramach posiedzień Rady - 5 posiedzeń oraz delegacje personelu oraz organu decyzyjnego - 36 m-cy. 
W związku z realizacją większości zadań obejmujących działania animacyjne w pierwszej edycji KBiA, a także w kontekście ponoszenia większych kosztów administracyjnych, LGD musiało zwiększyć koszty bieżące. 
w związku z przeważającą ilością działań w II Edycji KBiA związanych z ogłoszeniami konkursów na projekty grantowe i realizowanymi projektami, pracownicy LGD będą mieli zwiększony zakres prac wynikających z
obsługą naborów wniosków, rozliczaniem projektów i ich kontrolą. Dlatego też zwiększa się nakład pracy na koszty bieżące. Proporcja zaproponowana przez LGD wynika z powyższego uzasadnienia.

Podział zadania (lider/partner)

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

Do bieżącej działalności biura wliczamy 2 osoby:
Dyrektora biura: wykształcenie wyższe, udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu projektów finansowanych ze środków europejskich, bardzo dobra znajomość obszaru LGD Inowrocław, znajomość procedur
funkcjonowania organizacji społecznych, dyspozycyjność, kreatywność i umiejętność bycia liderem.
Pracownik biura: wykształcenie średnie lub wyższe, wiedza z zakresu funduszy europejskich, dobra znajomość obszaru LGD Inowrocław, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, bardzo dobra
organizacja czasu pracy, umiejętności organizatorskie. Wszyscy pracownicy biura, personel zarządzający i 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 zad. 1 uczestniczy także Rada i Zarząd LGD. Szkolenia prowadzone będą przez ekspertów z podmiotów
zewnętrznych.

Trwałość projektu/rezultatów NIE DOTYCZY

Uzasadnienie dla wybranych form i zakresu wsparcia
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.

Uzasadnienie działań realizowanych poza obszarem województwa NIE DOTYCZY

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika 390 276,40

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jedno miejsce projektowe

Koszt zadania 390 276,40

Lp. Nazwa zadania Liczba osób/podmiotów Liczba miejsc

2. Animacja 1 0
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Miejsce realizacji zadania Miejsce realizacji pokrywa się w całości z terenem wskazanym w LSR (dotyczy Miasta Inowrocław).

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

1. Zatrudnienie Dyrektora biura - 36 m-cy.
2. Zatrudnienie Pracownika Biura - 36 m-cy.
3. Organizacja 1 imprezy dla mieszkańców miasta - będzie ona miała na celu informowanie potencjalnych beneficjentów o działaniach realizowanych przez LGD na rzecz osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem
społecznym.
4. Udział w 8 imprezach organizowanych przez inne podmioty, w trakcie których również będzie prowadzona akcja informacyjna o działaniach LGD. 
5. Wydruk i zakup materiałów promocyjnych, informacyjnych i animacyjnych. - 36 m-cy
6. Publikowanie informacji w prasie - 2 publikacje.
7. Rozpowszechnianie informacji w mediach - 4 informacje w Internecie, 4 informacje w radio.
8. Organizacja 8 spotkań informacyjno - konsultacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców. 
9. Organizacja 1 wyjazdu studyjnego.
10. Przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego -1 raz w roku - łącznie 3 emisje.

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 w miarę możliwości 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. Wszystkie w/w działania realizowane są zgodnie z Planem Komunikacji. 
W związku z przeważającą ilością działań w II Edycji KBiA związanych z ogłoszeniami konkursów na projekty grantowe i realizowanymi projektami, pracownicy LGD będą mieli zwiększony zakres prac wynikających z
obsługą naborów wniosków, rozliczaniem projektów i ich kontrolą. Dlatego też zwiększa się nakład pracy na koszty bieżące. Proporcja zaproponowana przez LGD wynika z powyższego uzasadnienia. 
Ponadto "Osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań wraz z opisem wymagań dotyczących ich kompetencji/doświadczenia": W projekcie zatrudniony zostanie Koordynator ds. Promocji i Animacji, który będzie
zatrudniony w ramach kosztów własnych LGD.

Podział zadania (lider/partner)

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

Dyrektora biura: wykształcenie wyższe, udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu projektów finansowanych ze środków europejskich, bardzo dobra znajomość obszaru LGD Inowrocław, znajomość procedur
funkcjonowania organizacji społ., dyspozycyjność, kreatywność i umiejętność bycia liderem. Pracownik biura: wykształcenie średnie lub wyższe, wiedza z zakresu funduszy europejskich, dobra znajomość obszaru LGD
Inowrocław, znajomość zasad funkcjonowania admin. publicznej, bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętności organizatorskie
Pracownicy Biura LGD będą zaangażowani w realizację działań wynikających bezp. z zakresu obowiązków i planu komunikacji Działania będą prowadzone na terenie objętym LSR W realizację zadań będą również
zaangażowani specjaliści i trenerze zewn Wymagane będą dok. potw. wiedzę i doświadczenie Zach. będzie zas. równości szans kobiet i mężczyzn oraz stos.a będzie polityka równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn
Nie będzie stosowane kryterium płci przy rekrutacji.

Trwałość projektu/rezultatów NIE DOTYCZY

Uzasadnienie dla wybranych form i zakresu wsparcia nie dotyczy

Uzasadnienie działań realizowanych poza obszarem województwa NIE DOTYCZY

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika 240 039,92

Koszt wsparcia w przeliczeniu na jedno miejsce projektowe

Koszt zadania 240 039,92

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.
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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: Dyrektora biura (pełen etat) - obowiązuje zakres obowiązków opisany w opisie stanowisk (załącznik do umowy LSR) m.in: dokładna znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na
powierzonym stanowisku,zarządzanie bieżącymi pracami biura LGD, określanie zadań pracownikom biura, prowadzenie spraw Stowarzyszenia. Dyrektora biura: wykształcenie wyższe, udokumentowane doświadczenie w
przygotowaniu projektów finansowanych ze środków europejskich, bardzo dobra znajomość obszaru LGD Inowrocław, znajomość procedur funkcjonowania organizacji społecznych, dyspozycyjność, kreatywności
umiejętność bycia liderem.
Pracownik biura LGD (pełen etat) - obowiązuje zakres obowiązków opisany w opisie stanowisk (załącznik do umowy LSR).
Kwalifik.: wykształcenie średnie lub wyższe, wiedza z zakresu funduszy europejskich, dobra znajomość obszaru LGD Inowrocław, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, bardzo dobra organizacja czasu
pracy, umiejętności organizatorskie.
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. Szczegółowy zakres zarządzania (opis stanowisk) został opisany w sekcji E.1.B. 

C.4.D. Harmonogram projektu

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

Rok 2019 2020 2021 2022

Kwartał I II III IV I II III IV I II III IV

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rekrutacja

Etap I - Etap I - Rekrutacja ■
Koszty bieżące

Etap I - Etap I - Koszty bieżące ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Animacja

Etap I - Etap I - Koszty animacji ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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

Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników
Nazwa Jednostka miary Wartość docelowa
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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.

LGD Inowrocław powstała 29.10.2015r. - na podstawie KRS.
LGD realizowała projekty z EFS: "Pomoc na wsparcie przygotowawcze realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław na obszarze Miasta Inowrocławia".
Realizowała również I edycję KBIA w okresie od 01.03.2016 - 31.03.2019. 
Kadrę stowarzyszenia stanowią: pracownik biura i dyrektor, to osoby zaangażowane i aktywne na polu przedsiębiorczości, aktywności społecznej.
Dyrektor biura - kwalifikacje; wykształcenie wyższe; doświadczenie w pracy związanej z kierowaniem zespołem, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem i planowanie czasu osób podległych.
Pracownik biura: kwalifikacje: wykształcenie wyższe, doświadczenie w realizacji projektów UE. 
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.

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.

LGD dysponuje kadrą o następujących kwalifikacjach:
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. Ponadto pracownicy mają doświadczenie przy realizacji działań w pierwszej
edycji projektu pn. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji", a także przy współtworzeniu procedur i dokumentacji związanej z ogłoszeniami w zakresie naboru wniosków na projekty grantowe. Dyrektor posiada doświadczenie i niezbędną wiedzę do wdrażania i aktualizacji dokumentów
strategicznych o zasięgu lokalnym. Pracownicy biura w poprzedniej edycji realizowali działania projektowe, rozliczali wnioski, udzielali konsultacji, aktualizowali dokumentację LSR i zajmowali się czynnie animacją. W działania animacyjne zaangażowani będą członkowie LGD oraz współpracujące z
nim na co dzień instytucje.
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.
W godzinach pracy biura będzie zapewniony pracownik lub członek Zarządu do obsługi interesantów. Informacje o godzinach pracy biura będą udostępnione w widocznym miejscu w biurze oraz na stronie internetowej LGD: www.lgd.inowroclaw.pl

C.5.D. Potencjał techniczny

Opisz potencjał techniczny wnioskodawcy i/lub partnera/ów oraz wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu

Potencjał techniczny: 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 oraz zakupione w ramach pierwszej edycji
realizacji projektu "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji": materiały biurowe niezaliczane do środków trwałych pozwalające na bieżąca działalność sprzęt biurowy w tym: urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, stoły, biurka, kanapy, bindownica, sejf, kalkulatory, lampki biurkowe, telefon
stacjonarny, telefony komórkowe, gilotyna, laminarka, wentylatory, aparat fotograficzny, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, niszczarki, laptopy oraz tablice magnetyczne.
LGD posiada także kącik malucha (krzesełka, stolik, przystosowane dla małych dzieci). Pomieszczenia oraz sprzęt i materiały, którymi dysponuje LGD będą wykorzystane w sposób racjonalny podczas realizacji projektu. W biurze Lokalnej Grupy Działania będzie przechowywana pełna oryginalna
dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami).
Biuro LGD jest czynne 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godzinach: pon.-wt. 9:00-17:00, śr.-czw. 8:00-17:00, pt. 8:00-14:00. 
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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
Projekt zakłada powszechny dostęp do projektu dla kobiet (K) i mężczyzn (M). Zadania zaplanowane w projekcie nie prowadzą do pojawienia się barier podczas realizacji projektu. W całym procesie projektowym nie stosuje
się jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć.

2. Działania
Informacje o projekcie będą przekazywane w równej mierze K i M, różnorodnymi kanałami komunikacyjnymi. Podczas promocji projektu nie będzie występowało słownictwo nacechowane płciowo. Przygotowanie materiałów
w ramach projektu będzie zgodne z "Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn". Podczas działań informacyjnych, doradczych i
szkoleniowych trenerzy oraz pracownicy biura LGD nie będą stosować pojęć różnicujących ze względu na płeć oraz przestrzegać zasad równości szans.

3. Rezultaty Nie dotyczy

4. Zarządzanie

Wnioskodawca zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu projektowego posiadają odpowiednią wiedzą w zakresie przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz potrafią ją stosować w codziennej pracy
przy projekcie. Dodatkowo na pierwszych spotkaniach zespołu Dyrektor biura przypomni o konieczności respektowania ww. zasady i o konieczności jej stosowania w trakcie realizacji wszelkich działań w ramach projektu.
Osoby zaangażowane w realizację projektu zostaną wybrane na podstawie kwalifikacji i doświadczenia bez względu na płeć. Spotkania osób zaangażowanych w projekt będą organizowane w sposób elastyczny -
pozwalający na godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

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

Dostępność projektu

Zostanie zapewniona dostępność architektoniczna: spotkania będą miały charakter otwarty. Wszystkie działania świadczone w ramach projektów będą realizowane w miarę potrzeb w budynkach dostępnych
architektonicznie dla ON. W przypadku braku możliwości dotarcia do Biura LGD przez osoby niepełnosprawne, pracownik biura będzie dojeżdżał na spotkanie dogodne dla beneficjenta. Zostanie zapewniona dostępność
cyfrowa tzn. że np. strony internetowe, dokumenty elektroniczne, materiały multimedialne itp., będą spełniać kryteria dostępności wg standardów WCAG 2.0 co najmniej na poziomie AA. Działania informacyjno-promocyjne,
w tym wytworzone plakaty, materiały informacyjne będą dostosowane do osób słabowidzących. Realizacja projektu będzie zgodna ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Zgodność produktów projektu z koncepcją uniwersalnego projektowania
Wszystkie produkty projektu będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. Materiały dydaktyczne oraz zakupiony sprzęt ze środków EFS będzie dostępny dla wszystkich osób i będzie mógł być wykorzystywany
przez wszystkich użytkowników w możliwie jak największym stopniu, bez potrzeb adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Podczas planowania pozyskania materiałów i sprzętu, założono, że mają one służyć
wszystkim osobom, o różnych potrzebach funkcjonalnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Mechanizm racjonalnych usprawnień Nie dotyczy

Inne działania równościowe NIE DOTYCZY

D.1.C. Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju

Wnioskodawca zobowiązuje się do poinformowania pracowników o sposobach oszczędzania energii przy realizacji projektu oraz powtórnym wykorzystaniu surowców.

D.2. Uzasadnienie dla spełnienia wybranych kryteriów dostępu

Treść kryterium Uzasadnienie

D.3. Uzasadnienie dla spełnienia wybranych kryteriów premiujących

Treść kryterium Uzasadnienie
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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
2019

RAZEM Dofinansowanie Wkład własny
Liczba Cena jednostkowa Łącznie

1. Koszty bieżące 390 276,40 358 760,58 31 515,82

Personel

1. Wynagrodzenie Dyrektora Biura miesiąc 9,00 3 100,00 27 900,00 111 600,00 111 600,00 0,00

2. Wynagrodzenie Pracownika Biura miesiąc 9,00 2 500,00 22 500,00 90 000,00 90 000,00 0,00

Inne

3. Szkolenia dla pracowników, członków Rady i Zarządu LGD szkolenie 2,00 500,00 1 000,00 2 800,00 2 800,00 0,00

4. Koszty utrzymania biura LGD miesiąc 9,00 2 810,00 25 290,00 101 160,00 101 160,00 0,00

5. Usługa informatyczna miesiąc 9,00 200,00 1 800,00 7 200,00 7 200,00 0,00

6. Usługa księgowa miesiąc 9,00 1 025,00 9 225,00 36 900,00 5 384,18 31 515,82

7. Usługi prawnicze oraz opłaty notarialne, sądowe, skarbowe miesiąc 9,00 50,00 450,00 1 800,00 1 800,00 0,00

8. Koszty Zarządu LGD miesiąc 9,00 500,00 4 500,00 18 000,00 18 000,00 0,00

9. Diety dla członków Rady za udział w posiedzeniu posiedzenie 2,00 1 500,00 3 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00

10. Delegacje personelu oraz organu decyzyjnego LGD miesiąc 9,00 302,40 2 721,60 10 886,40 10 886,40 0,00

11. Monitoring i ewaluacja połączony z warsztatem refleksyjnym sztuka 0,00 0,00 0,00 2 430,00 2 430,00 0,00

2. Animacja 240 039,92 240 039,92 0,00

Personel

12. Wynagrodzenie Dyrektora Biura miesiąc 9,00 3 100,00 27 900,00 111 600,00 111 600,00 0,00

13. Wynagrodzenie Pracownika Biura miesiąc 9,00 2 500,00 22 500,00 90 000,00 90 000,00 0,00

Inne

14. Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów spotkanie 3,00 740,00 2 220,00 5 920,00 5 920,00 0,00

15. Wydarzenie animujące lokalną społeczność wydarzenie 1,00 9 599,92 9 599,92 9 599,92 9 599,92 0,00

16. Uczestnictwo LGD w imprezach organizowanych przez inne podmioty impreza 4,00 340,00 1 360,00 2 720,00 2 720,00 0,00

17. Materiały promocyjne, informacyjne i animacyjne miesiąc 9,00 300,00 2 700,00 10 800,00 10 800,00 0,00

18. Ogłoszenia w mediach i prasie ilość 1,00 2 300,00 2 300,00 7 200,00 7 200,00 0,00

19. Wizyta studyjna wizyta 1,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00

Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Razem 630 316,32 598 800,50 31 515,82
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Lp. Kategoria Nazwa pozycji budżetowej Jednostka miary
2020

RAZEM Dofinansowanie Wkład własny
Liczba Cena jednostkowa Łącznie

1. Koszty bieżące 390 276,40 358 760,58 31 515,82

Personel

1. Wynagrodzenie Dyrektora Biura miesiąc 12,00 3 100,00 37 200,00 111 600,00 111 600,00 0,00

2. Wynagrodzenie Pracownika Biura miesiąc 12,00 2 500,00 30 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00

Inne

3. Szkolenia dla pracowników, członków Rady i Zarządu LGD szkolenie 1,00 500,00 500,00 2 800,00 2 800,00 0,00

4. Koszty utrzymania biura LGD miesiąc 12,00 2 810,00 33 720,00 101 160,00 101 160,00 0,00

5. Usługa informatyczna miesiąc 12,00 200,00 2 400,00 7 200,00 7 200,00 0,00

6. Usługa księgowa miesiąc 12,00 1 025,00 12 300,00 36 900,00 5 384,18 31 515,82

7. Usługi prawnicze oraz opłaty notarialne, sądowe, skarbowe miesiąc 12,00 50,00 600,00 1 800,00 1 800,00 0,00

8. Koszty Zarządu LGD miesiąc 12,00 500,00 6 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00

9. Diety dla członków Rady za udział w posiedzeniu posiedzenie 1,00 1 500,00 1 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00

10. Delegacje personelu oraz organu decyzyjnego LGD miesiąc 12,00 302,40 3 628,80 10 886,40 10 886,40 0,00

11. Monitoring i ewaluacja połączony z warsztatem refleksyjnym sztuka 1,00 810,00 810,00 2 430,00 2 430,00 0,00

2. Animacja 240 039,92 240 039,92 0,00

Personel

12. Wynagrodzenie Dyrektora Biura miesiąc 12,00 3 100,00 37 200,00 111 600,00 111 600,00 0,00

13. Wynagrodzenie Pracownika Biura miesiąc 12,00 2 500,00 30 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00

Inne

14. Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów spotkanie 3,00 740,00 2 220,00 5 920,00 5 920,00 0,00

15. Wydarzenie animujące lokalną społeczność wydarzenie 0,00 0,00 0,00 9 599,92 9 599,92 0,00

16. Uczestnictwo LGD w imprezach organizowanych przez inne podmioty impreza 2,00 340,00 680,00 2 720,00 2 720,00 0,00

17. Materiały promocyjne, informacyjne i animacyjne miesiąc 12,00 300,00 3 600,00 10 800,00 10 800,00 0,00

18. Ogłoszenia w mediach i prasie ilość 1,00 2 300,00 2 300,00 7 200,00 7 200,00 0,00

19. Wizyta studyjna wizyta 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00

Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Razem 630 316,32 598 800,50 31 515,82
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Lp. Kategoria Nazwa pozycji budżetowej Jednostka miary
2021

RAZEM Dofinansowanie Wkład własny
Liczba Cena jednostkowa Łącznie

1. Koszty bieżące 390 276,40 358 760,58 31 515,82

Personel

1. Wynagrodzenie Dyrektora Biura miesiąc 12,00 3 100,00 37 200,00 111 600,00 111 600,00 0,00

2. Wynagrodzenie Pracownika Biura miesiąc 12,00 2 500,00 30 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00

Inne

3. Szkolenia dla pracowników, członków Rady i Zarządu LGD szkolenie 2,00 500,00 1 000,00 2 800,00 2 800,00 0,00

4. Koszty utrzymania biura LGD miesiąc 12,00 2 810,00 33 720,00 101 160,00 101 160,00 0,00

5. Usługa informatyczna miesiąc 12,00 200,00 2 400,00 7 200,00 7 200,00 0,00

6. Usługa księgowa miesiąc 12,00 1 025,00 12 300,00 36 900,00 5 384,18 31 515,82

7. Usługi prawnicze oraz opłaty notarialne, sądowe, skarbowe miesiąc 12,00 50,00 600,00 1 800,00 1 800,00 0,00

8. Koszty Zarządu LGD miesiąc 12,00 500,00 6 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00

9. Diety dla członków Rady za udział w posiedzeniu posiedzenie 2,00 1 500,00 3 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00

10. Delegacje personelu oraz organu decyzyjnego LGD miesiąc 12,00 302,40 3 628,80 10 886,40 10 886,40 0,00

11. Monitoring i ewaluacja połączony z warsztatem refleksyjnym sztuka 1,00 810,00 810,00 2 430,00 2 430,00 0,00

2. Animacja 240 039,92 240 039,92 0,00

Personel

12. Wynagrodzenie Dyrektora Biura miesiąc 12,00 3 100,00 37 200,00 111 600,00 111 600,00 0,00

13. Wynagrodzenie Pracownika Biura miesiąc 12,00 2 500,00 30 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00

Inne

14. Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów spotkanie 2,00 740,00 1 480,00 5 920,00 5 920,00 0,00

15. Wydarzenie animujące lokalną społeczność wydarzenie 0,00 0,00 0,00 9 599,92 9 599,92 0,00

16. Uczestnictwo LGD w imprezach organizowanych przez inne podmioty impreza 2,00 340,00 680,00 2 720,00 2 720,00 0,00

17. Materiały promocyjne, informacyjne i animacyjne miesiąc 12,00 300,00 3 600,00 10 800,00 10 800,00 0,00

18. Ogłoszenia w mediach i prasie ilość 2,00 1 300,00 2 600,00 7 200,00 7 200,00 0,00

19. Wizyta studyjna wizyta 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00

Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Razem 630 316,32 598 800,50 31 515,82
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Lp. Kategoria Nazwa pozycji budżetowej Jednostka miary
2022

RAZEM Dofinansowanie Wkład własny
Liczba Cena jednostkowa Łącznie

1. Koszty bieżące 390 276,40 358 760,58 31 515,82

Personel

1. Wynagrodzenie Dyrektora Biura miesiąc 3,00 3 100,00 9 300,00 111 600,00 111 600,00 0,00

2. Wynagrodzenie Pracownika Biura miesiąc 3,00 2 500,00 7 500,00 90 000,00 90 000,00 0,00

Inne

3. Szkolenia dla pracowników, członków Rady i Zarządu LGD szkolenie 1,00 300,00 300,00 2 800,00 2 800,00 0,00

4. Koszty utrzymania biura LGD miesiąc 3,00 2 810,00 8 430,00 101 160,00 101 160,00 0,00

5. Usługa informatyczna miesiąc 3,00 200,00 600,00 7 200,00 7 200,00 0,00

6. Usługa księgowa miesiąc 3,00 1 025,00 3 075,00 36 900,00 5 384,18 31 515,82

7. Usługi prawnicze oraz opłaty notarialne, sądowe, skarbowe miesiąc 3,00 50,00 150,00 1 800,00 1 800,00 0,00

8. Koszty Zarządu LGD miesiąc 3,00 500,00 1 500,00 18 000,00 18 000,00 0,00

9. Diety dla członków Rady za udział w posiedzeniu posiedzenie 0,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00

10. Delegacje personelu oraz organu decyzyjnego LGD miesiąc 3,00 302,40 907,20 10 886,40 10 886,40 0,00

11. Monitoring i ewaluacja połączony z warsztatem refleksyjnym sztuka 1,00 810,00 810,00 2 430,00 2 430,00 0,00

2. Animacja 240 039,92 240 039,92 0,00

Personel

12. Wynagrodzenie Dyrektora Biura miesiąc 3,00 3 100,00 9 300,00 111 600,00 111 600,00 0,00

13. Wynagrodzenie Pracownika Biura miesiąc 3,00 2 500,00 7 500,00 90 000,00 90 000,00 0,00

Inne

14. Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów spotkanie 0,00 0,00 0,00 5 920,00 5 920,00 0,00

15. Wydarzenie animujące lokalną społeczność wydarzenie 0,00 0,00 0,00 9 599,92 9 599,92 0,00

16. Uczestnictwo LGD w imprezach organizowanych przez inne podmioty impreza 0,00 0,00 0,00 2 720,00 2 720,00 0,00

17. Materiały promocyjne, informacyjne i animacyjne miesiąc 3,00 300,00 900,00 10 800,00 10 800,00 0,00

18. Ogłoszenia w mediach i prasie ilość 0,00 0,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00

19. Wizyta studyjna wizyta 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00

Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Razem 630 316,32 598 800,50 31 515,82

E.1.B. Uzasadnienia

Lp. Zadanie 1. Koszty bieżące

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

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Dyrektora biura

Uzasadnienie

Wynagrodzenie Dyrektora biura okres zatrudnienia od 01.04.2019 do 31.03.2022 roku. 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 (50%) i animacji (50%), biorąc pod uwagę poziom zaangażowania Dyrektora Biura w zadania wynikające z zakresu czynności. Miesięczny koszt
wynagrodzenia Dyrektora realizującego zadanie w ramach kosztów bieżących wynosi 3100 zł. Dyrektora obowiązuje zakres obowiązków opisany w opisie stanowisk (załącznik do umowy LSR). Zgodnie z w/w dokumentem zakres zadań
podzielony został na: 1) Zadania i obowiązki pracownika o charakterze ogólnym, w tym: Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są
one sprzeczne z przepisami prawa pracy i umową o pracę, a także wykorzystywać czas pracy w pełni na pracę zawodową. Do podstawowych obowiązków pracownika należy: dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i
stałe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, optymalne wykorzystanie dostępnych mu środków pracy, wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz zasad racjonalnego, a w szczególności ekonomicznego działania, przestrzeganie
regulaminu pracy i innych wewnętrznych aktów normatywnych oraz ustalonego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Inowrocław rozkładu i czasu pracy, znajomość wszystkich obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń
dotyczących powierzonego zakresu pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ich bezwzględne przestrzeganie w procesie pracy. Część
dalsza w uzasadnieniu kosztów specyficznych pozycja nr 12

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Pracownika biura
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Uzasadnienie

Wynagrodzenie Pracownika biura okres zatrudnienia od 01.04.2019 do 31.03.2022 roku. Pracownik 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 (50%) i animacji (50%), biorąc pod uwagę poziom zaangażowania Pracownika biura w zadania wynikające z zakresu czynności. Miesięczny koszt
wynagrodzenia Pracownika realizującego zadanie w ramach kosztów bieżących wynosi 2500 zł. Pracownika obowiązuje zakres obowiązków opisany w opisie stanowisk (załącznik do umowy LSR). Zgodnie z w/w dokumentem zakres
zadań podzielony został na 1) Zadania i obowiązki pracownika o charakterze ogólnym. . Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są
one sprzeczne z przepisami prawa pracy i umową o pracę, a także wykorzystywać czas pracy w pełni na pracę zawodową. Do podstawowych obowiązków pracownika należy: pełnienie dyżurów, zgodnie z harmonogramem pracy,
zapewnienie formy i trybu gwarantującego prawidłowe, sprawne załatwienie spraw w Stowarzyszeniu oraz poprawne ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji Stowarzyszenia, usprawnienie organizacji pracy
Biura Stowarzyszenia poprzez planowanie bieżących zadań merytorycznych, działanie w sposób celowy i gospodarny, dbałość o pełną racjonalizację kosztów oraz efektywne wykorzystanie mienia Stowarzyszenia, przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego, koordynowanie czynności związanych z przeprowadzanymi kontrolami zewnętrznymi, w tym: prowadzenie książki kontroli, kompletowanie i archiwizowanie akt kontroli
zewnętrznych, prowadzenie korespondencji. Część dalsza w uzasadnieniu kosztów specyficznych pozycja nr 15

Numer pozycji budżetowej Szkolenia dla pracowników, członków Rady i Zarządu LGD

Uzasadnienie

Przewidziano realizację 5 szkoleń (koszt 1 szkolenia 500 zł brutto) dla członków Rady i Zarządu oraz dla pracowników LGD, które mają na celu przygotowanie do wyboru i oceny wniosków o dofinansowanie , a także jedno szkolenie z
zakresu BHP dla pracowników - koszt 300 zł brutto. Łączny koszt przewidziany na realizację zadania wynosi 2800 zł. Szkolenia będą się odbywać w zakresie: „Zasady oceny wniosków na ogłaszane konkursy w generatorze. ” W roku
2019 odbędą się 2 szkolenia, w roku 2020 1 szkolenie, natomiast w 2021 roku odbędą się 2 szkolenia. W roku 2022 przewidziano szkolenie z zakresu szkolenia BHP dla pracowników LGD. Przewidziano na szkolenia o tematyce: „Zasady
oceny wniosków na ogłaszane konkursy w generatorze.” koszt w wysokości 500 zł brutto, co jest kwotą przewidzianą na trenera prowadzącego szkolenie (pracownicy LGD nie posiadają uprawnień do prowadzenia tego typu szkoleń).
Nie przewidziano kosztów materiałów ze względu na pracę w generatorze i cateringu, który LGD będzie zapewniał we własnym zakresie.

Numer pozycji budżetowej Koszty utrzymania biura LGD

Uzasadnienie

Miesięczne koszty utrzymania biura LGD w ramach kosztów bieżących skalkulowano na poziomie 2 810 zł.
Kalkulacja utrzymania biura obejmuje następujące koszty eksploatacyjne wynoszące łącznie 2 330 zł:
Czynsz - ok. 1300 zł/m-c;
Abonament telefoniczny - ok. 120 zł/m-c;
Internet - ok. 80 zł/m-c;
Sprzątanie - ok. 500 zł/m-c;
Energia - ok. 150 zł/m-c;
Ubezpieczenie lokalu - ok. 40 zł/m-c;
Opłata za wodę - ok. 30 zł/ m-c;
Koszty ochrony - ok. 30 zł/m-c;
Podatek od nieruchomości - ok. 80 zł/m-c. Podatek od nieruchomości jest konieczny, ze względu na utrzymanie biura. Prawidłowe funkcjonowanie biura wymaga opłacenia podatku od nieruchomości, aby mogło poprawnie realizować
działania. Lokal użytkowany przez Stowarzyszenie jest własnością JST. 
Koszty bieżącego zapotrzebowania na materiały biurowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania biura oszacowano na poziomie około 314,00 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.), zakup oprogramowania antywirusowego - 114,00 zł/m-c;
Tonery, tusze do drukarki - 80,00 zł/m-c;
Koszty środków higienicznych i czystości - 20,00 zł/m-c.
Opłaty obejmują koszty obsługi czterech rachunków bankowych LGD, w tym jednego konta ogólnego oraz dwóch kont projektowych, a także konta VAT-u. Opłaty dotyczą prowadzenia konta przez bank oraz kosztów wyciągów
bankowych.Średnio wydatek kształtuje się na poziomie 16,50 zł za każde z kont. Łączny miesięczny koszt oszacowano na poziomie 66 zł
Opłaty obejmują koszty wysyłki korespondencji prowadzonej przez LGD oraz koszty przesyłek kurierskich, w tym związanych z przesyłkami dostarczającymi sprzęty i materiały niezbędne do pracy w biurze LGD. M-czny koszt opłat
oszacowano na średnim poziomie 100 zł.

Numer pozycji budżetowej Usługa informatyczna

Uzasadnienie
Usługa informatyczna obejmować będzie aktualizację i modyfikację strony internetowej, drobne naprawy oraz serwis sprzętu komputerowego i biurowego, a także usługi graficzne, w tym projektowanie materiałów informacyjno-
promocyjnych. Średni miesięczny koszt usługi oszacowano na poziomie 200 zł.

Numer pozycji budżetowej Usługa księgowa

Uzasadnienie

Usługa obejmuje prowadzenie spraw księgowych i kadrowo-płacowych niezbędnych do prawidłowej pracy biura LGD oraz wsparcie przy rozliczaniu wydatków projektowych. Koszt usługi jest zróżnicowany w zależności od firmy
oferującej usługi. W ramach usług księgowych przewidziano także sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego. LGD planuje przeznaczyć na tę usługę 1025 zł przez 36 m-cy , co stanowi łączną kwotę 36.900 zł, z czego 31.515,82
zł stanowi wkład własny LGD. Zgodnie z załącznikiem do LSR (opis stanowisk) do bezpośrednich zadań kadrowo-księgowych należy: 
1. Terminowe comiesięczne rozliczanie finansowo-księgowe działalności LGD.
2. Terminowe roczne rozliczanie finansowo-księgowe działalności LGD.
3. Sporządzanie okresowych raportów finansowo-księgowych.
4. Prowadzenie bieżących spraw kadrowo- finansowo-księgowych.
5. Kompletowanie oraz archiwizacja dokumentów księgowych.
6. Nadzór nad operacjami finansowymi LGD.
7. Rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wszelkich zleceń i umów zawartych przez LGD.
8. Prowadzenie spraw kadrowych.

Numer pozycji budżetowej Usługi prawnicze oraz opłaty notarialne, sądowe, skarbowe

Uzasadnienie
Usługi obejmują obsługę prawną dla prawidłowej realizacji działań LGD, w tym zabezpieczeń projektów grantowych, a także weryfikacji dokumentów i 
aktualizacji statutu. W ramach wydatków planuje się także finansowanie opłat notarialnych oraz ewentualnych opłat sądowych i skarbowych. Usługę skalkulowano na 36 m-cy średnio po 50 zł/m-c.

Numer pozycji budżetowej Koszty Zarządu LGD

Uzasadnienie
Przewidziano dietę dla zarządu: osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu LGD, którego zaangażowanie w realizację LSR oraz odpowiedzialność wynikająca z reprezentowania organizacji wymaga dodatkowego nakładu czasu i pracy.
Przy założeniu przepracowania średnio 10 godzin/m-c przewidziano dietę w wys. 500 zł brutto. Dotyczy to podpisywania umów, wniosków i analizowania dokumentacji projektowej tworzonej przez pracowników biura, nadzór nad poprawną
realizacją działań prowadzonych przez pracowników biura oraz włączanie się do działań bieżących i animacyjnych LGD.

Numer pozycji budżetowej Diety dla członków Rady za udział w posiedzeniu

Uzasadnienie Przewidziano 5 posiedzeń członków Rady w okresie realizacji projektu. Przy założeniu obecności 10 radnych na posiedzeniu, koszt łączny wyniesie 1.500 zł za 1 posiedzenie. Oszacowano łączny koszt zadania na poziomie 7.500 zł.
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Numer pozycji budżetowej Delegacje personelu oraz organu decyzyjnego LGD

Uzasadnienie
Koszty delegacji personelu oraz organu decyzyjnego LGD były szacowane na podstawie rozliczenia delegacji w oparciu o dojazd samochodem, przy założeniu 4 wyjazdów w miesiącu - około 90 km x 4 x 0,84 zł. Łączny koszt delegacji w
miesiącu wynosi 302,40 zł.

Numer pozycji budżetowej Monitoring i ewaluacja połączony z warsztatem refleksyjnym

Uzasadnienie

W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie corocznego warsztatu refleksyjnego, podsumowującego wyniki badań. Zaplanowano przeprowadzenie 3 warsztatów refleksyjnych do końca realizacji projektu - po jednym w każdym
roku. Kalkulacja kosztów: trener realizujący warsztat - 600 zł (100 zł/godz.). catering dla uczestników spotkania -- 210 zł (14os.x15zł). Czas trwania 1 warsztatu wynosi 6 godz. Łączny koszt jednego warsztatu 810 zł. Całkowity koszt 3
warsztatów wyniesie 2.430,00 zł.
Podczas pracy biuro LGD będzie prowadzić monitoring i ewaluację swoich działań.

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Dyrektora biura

Uzasadnienie

używanie środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie do wykonywania zadań służbowych, dbanie o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz o ład i porządek w miejscu pracy, zgłaszanie przełożonym
uwag w tym zakresie, przestrzeganie i ochrona tajemnicy służbowej i gospodarczej, zgłaszanie przełożonym uwag w tym zakresie, właściwe odnoszenie się do przełożonych i współpracowników, mając na względzie w szczególności
zasady współżycia społecznego, kultury osobistej, nadrzędności podstawowych interesów pracodawcy nad interesami partykularnymi, apolityczności w procesie pracy, poszanowania prawa do odmienności poglądów i wyznania oraz
poszanowania innych gwarancji konstytucyjnych, niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w Stowarzyszeniu wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników, a także innych
osób znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy powierzonego mu
pomieszczenia, wraz z wyposażeniem, narzędziami, urządzeniami, sprzętem, dokumentami, pieczęciami, walorami pieniężnymi oraz do uporządkowania miejsca pracy, a w szczególności do: właściwego zabezpieczenia dokumentów
zawierających tajemnice: państwową, służbową i gospodarczą oraz druków ścisłego zarachowania i pieczęci, zamknięcia pomieszczeń, w którym pracuje, w tym zabezpieczenia przed otwarciem okien, sprawdzenia czy wyłączone
zostały wszystkie urządzenia, w tym komputery, które powinny być wyłączone, sprawdzenia czy nie pozostały potencjalne źródła pożaru albo nie zabezpieczone środki żrące lub trujące. Część dalsza w uzasadnieniu kosztów
specyficznych nr 13

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Dyrektora biura

Uzasadnienie

2) Zadania i obowiązki pracownika o charakterze szczególnym, w tym (z podziałem szczegółowym na koszty bieżące): Do obowiązków pracownika, wynikających z zajmowanego stanowiska pracy – Dyrektora biura LGD należy:
dokładna znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na powierzonym stanowisku, w tym m.in.: ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, ustawa prawo o stowarzyszeniach oraz
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, bieżąca analiza zmian w przepisach prawa w obszarze tematycznym związanym z zajmowanym stanowiskiem, zarządzanie bieżącymi pracami biura LGD,
określanie zadań pracownikom biura, prowadzenie spraw Stowarzyszenia, zapewnienie formy i trybu gwarantującego prawidłowe, sprawne załatwianie spraw w Stowarzyszeniu oraz poprawne ewidencjonowanie, przechowywanie i
zabezpieczenie dokumentacji Stowarzyszenia, gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia, - organizacja i udział w posiedzeniach Zarządu, obsługa i prowadzenie dokumentacji Zarządu oraz realizacja
poleceń Zarządu, organizacja i udział w posiedzeniach Rady, obsługa i prowadzenie dokumentacji Rady oraz realizacja decyzji Rady, przygotowanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, przygotowywanie materiałów na Walne
Zebranie Członków oraz posiedzenia Zarządu, wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Stowarzyszenia, opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych, opracowywanie planów pracy,
budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, monitorowanie spraw finansowych Stowarzyszenia, rozliczanie, prowadzenie rejestru dokumentów księgowych,nadzór nad opłacaniem składek członkowskich,Część dalsza w
uzasadnieniu kosztów specyficznych nr 14

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Dyrektora biura

Uzasadnienie

ścisła współpraca z biurem rachunkowym obsługującym Stowarzyszenie w zakresie opracowania sprawozdań finansowych, monitorowanie realizacji umów, organizacja szkoleń dla pracowników, członków LGD oraz członków Rady,
sporządzanie protokołów i odpisów podjętych uchwał przez organy Stowarzyszenia oraz doręczanie ich uprawnionym osobom, prowadzenie dokumentacji członkowskiej Stowarzyszenia, poszukiwanie możliwości dofinansowania dla
projektów realizowanych przez LGD, współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie funkcjonowania LGD, koordynowanie czynności związanych z
przeprowadzanymi kontrolami zewnętrznymi, w tym: prowadzenie książki kontroli, kompletowanie i archiwizowanie akt kontroli zewnętrznych, nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń, przygotowanie naborów wniosków prowadzonych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), wdrażanie, rozliczanie i kontrola projektów grantowych, realizowanych w
ramach LSR, wdrażanie pozostałych projektów, realizowanych w ramach LSR oraz innych źródeł finansowania, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych do programów i funduszy, wniosków o płatność, w tym płatność końcową,
nadzorowanie prawidłowości realizacji projektów, które uzyskały wsparcie finansowe, rozliczanie projektów od początku realizacji do zakończenia, przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność za
funkcjonowanie LGD, sprawdzanie końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o przyznanie pomocy, przygotowanie sprawozdania z wykonania projektów pod względem rzeczowym i finansowym,
monitoring wdrażanych operacji, nadzór nad przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań, przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia, przygotowywanie propozycji
procedur i instrukcji dotyczących kontroli.

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Pracownika biura

Uzasadnienie

Pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy powierzonego mu pomieszczenia, wraz z wyposażeniem, narzędziami, urządzeniami, sprzętem, dokumentami, pieczęciami, walorami pieniężnymi oraz do
uporządkowania miejsca pracy, a w szczególności do: właściwego zabezpieczenia dokumentów zawierających tajemnice: państwową, służbową i gospodarczą oraz druków ścisłego zarachowania i pieczęci, zamknięcia pomieszczeń, w
którym pracuje, w tym zabezpieczenia przed otwarciem okien, sprawdzenia czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia, w tym komputery, które powinny być wyłączone, sprawdzenia czy nie pozostały potencjalne źródła pożaru albo
nie zabezpieczone środki żrące lub trujące. 2) Zadania i obowiązki pracownika o charakterze szczególnym (z podziałem szczegółowym na koszty bieżące), w tym: dokładna znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do
realizacji zadań na powierzonym stanowisku, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oś 11, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, przeprowadzenie konsultacji społecznych, spotkań konsultacyjnych w zakresie tworzenia
Lokalnej Strategii Rozwoju, czynne współtworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez współpracę z zespołem metodyczno-zarządzającym i zespołem eksperckim dla poszczególnych obszarów tematycznych, prowadzenie sekretariatu
Stowarzyszenia, obsługa kadrowa pracowników Biura oraz zleceniobiorców (sporządzanie umów, archiwizowanie dokumentacji), zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów oraz koordynowanie poczty, prowadzenie ksiąg
inwentarzowych, gospodarowanie materiałami biurowymi oraz nadzór nad zaopatrzeniem w artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Biura LGD, nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w Biurze LGD, bieżące
prowadzenie dokumentacji członkowskiej Stowarzyszenia, monitorowanie wdrażania LSR pod kątem finansowym oraz rzeczowym (w tym bieżący monitoring nad stanem realizacji operacji i wskaźników), Część dalsza w uzasadnieniu
kosztów specyficznych pozycja nr 16

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Pracownika biura

Uzasadnienie

bieżąca analiza zmian w przepisach prawa w obszarze tematycznym związanym z zajmowanym stanowiskiem, udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za pośrednictwem Internetu, poszukiwanie
możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia, poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania na operacje własne Stowarzyszenia,realizacja projektów Stowarzyszenia, pomoc beneficjentom projektów grantowych w zakresie
sporządzania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność,pomoc i doradztwo w zakresie rozliczania operacji realizowanych w ramach strategii LSR, planowanie wydatków rzeczowych Stowarzyszenia związanych z
funkcjonowaniem, przygotowywanie odpowiednich sprawozdań, przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR, współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie
funkcjonowania LGD, sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów, przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady Stowarzyszenia, w tym przygotowanie i prezentacja informacji na temat złożonych
wniosków w ramach wdrażanej LSR, prowadzenie dokumentacji ze spotkań informacyjnych i szkoleń, monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE, realizacja innych spraw zleconych przez Dyrektora Biura, nie ujętych w
zakresie obowiązków, a wynikających z bieżącej działalności i potrzeb Stowarzyszenia związanych z realizacją zadań statutowych. Do obowiązków pracownika, względem Zarządu Stowarzyszenia, Rady i Walnych Zebrań Członków
Stowarzyszenia należy: obsługa zebrań Zarządu, Członków Stowarzyszenia i Rady, opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych, sporządzanie protokołów z zebrań, prowadzenie dokumentacji, Część
dalsza w uzasadnieniu kosztów specyficznych pozycja nr 18

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Pracownika biura

Strona 2020Suma kontrolna: 6986 c860 af27 10cb Data wpływu wersji elektronicznej: 2019-04-29 15:32:03



Uzasadnienie
sporządzanie odpisów uchwał zebrań i wydawanie ich uprawnionym organom, prowadzenie dokumentacji członkowskiej, sporządzanie syntetycznych protokołów z zebrań, prowadzenie rejestru uchwał, opracowywanie planów pracy,
budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, prowadzenie korespondencji.

Lp. Zadanie 2. Animacja

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

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Dyrektor biura

Uzasadnienie

Wynagrodzenie Dyrektora biura okres zatrudnienia od 01.04.2019 do 31.03.2022 roku. 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 (50%) i animacji (50%), biorąc pod uwagę poziom zaangażowania Dyrektora Biura w zadania wynikające z zakresu czynności. Miesięczny koszt
wynagrodzenia Dyrektora realizującego zadanie w ramach animacji wynosi 3100 zł. Dyrektora obowiązuje zakres obowiązków opisany w opisie stanowisk (załącznik do umowy LSR). Zgodnie z w/w dokumentem zakres zadań podzielony
został na: 1) Zadania i obowiązki pracownika o charakterze ogólnym, w tym: Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one
sprzeczne z przepisami prawa pracy i umową o pracę, a także wykorzystywać czas pracy w pełni na pracę zawodową. Do podstawowych obowiązków pracownika należy: dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i stałe
podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, optymalne wykorzystanie dostępnych mu środków pracy, wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz zasad racjonalnego, a w szczególności ekonomicznego działania, przestrzeganie
regulaminu pracy i innych wewnętrznych aktów normatywnych oraz ustalonego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Inowrocław rozkładu i czasu pracy, znajomość wszystkich obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń
dotyczących powierzonego zakresu pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ich bezwzględne przestrzeganie w procesie pracy,
używanie środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie do wykonywania zadań służbowych, Część dalsza w uzasadnieniu kosztów specyficznych nr 25

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Pracownika biura

Uzasadnienie

Wynagrodzenie Pracownika biura okres zatrudnienia od 01.04.2019 do 31.03.2022 roku. Prawidłowe funkcjonowanie Biura LGD i realizacja LSR wymaga obsługi kadrowej. Pracownik 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 (50%) i animacji (50%), biorąc pod uwagę poziom zaangażowania
Pracownika biura w zadania wynikające z zakresu czynności. Miesięczny koszt wynagrodzenia Pracownika realizującego zadanie w ramach animacji wynosi 2500 zł. Pracownika obowiązuje zakres obowiązków opisany w opisie
stanowisk (załącznik do umowy LSR). Zgodnie z w/w dokumentem zakres zadań podzielony został na 1) Zadania i obowiązki pracownika o charakterze ogólnym. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy i umową o pracę, a także wykorzystywać czas pracy w pełni na pracę zawodową. Do podstawowych obowiązków
pracownika należy: pełnienie dyżurów, zgodnie z harmonogramem pracy, zapewnienie formy i trybu gwarantującego prawidłowe, sprawne załatwienie spraw w Stowarzyszeniu oraz poprawne ewidencjonowanie, przechowywanie i
zabezpieczenie dokumentacji Stowarzyszenia, usprawnienie organizacji pracy Biura Stowarzyszenia poprzez planowanie bieżących zadań merytorycznych, działanie w sposób celowy i gospodarny, dbałość o pełną racjonalizację
kosztów oraz efektywne wykorzystanie mienia Stowarzyszenia, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego, koordynowanie czynności związanych z przeprowadzanymi kontrolami zewnętrznymi,
w tym: prowadzenie książki kontroli, kompletowanie i archiwizowanie akt kontroli zewnętrznych, prowadzenie korespondencji. Część dalsza w uzasadnieniu kosztów specyficznych nr 27

Numer pozycji budżetowej Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów

Uzasadnienie

Kalkulacja spotkania -1 spotkanie/warsztat (czas trwania 5 godzin zegarowych):
Catering 12 osób x 15 zł = 180,00 zł
Materiały szkoleniowe 12 osób x 5 zł = 60 zł
Usługa zlecona na przeprowadzenie spotkania dla potencjalnych beneficjentów. Wartość usługi 500 zł brutto dla trenera prowadzącego spotkanie (100 zł/godz.). 
Razem za 1 spotkanie = 740,00 zł
Przewidziano realizację 8 spotkań do końca realizacji projektu. 
Trenerzy będą przede wszystkim przekazywać wiedzę dot. zagadnień prawnych, konstrukcji budżetu, dobrych praktyk, najczęściej popełnianych błędów itp. Będą także informować o zasadach przyznawania pomocy oraz przekazywać
wiedzę z zakresu dokumentacji projektowej. Po zakończonym spotkaniu pracownicy będą służyć pomocą w indywidualnych konsultacjach.

Numer pozycji budżetowej Wydarzenie animujące lokalną społeczność

Uzasadnienie

Impreza animująca lokalną społeczność w formie pikniku będzie wydarzaniem mającym 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. Przewiduje się
uczestnictwo 200 mieszkańców. 
Wydarzenie będzie trwało min. 4 godziny.
Koszty na wydarzenie animujące skalkulowano w podziale na kategorie:
ogłoszenia w mediach i prasie - 1100,00 zł;
koszty ochrony imprezy - 1500,00 zł;
koszty zabezpieczenia medycznego - 500,00 zł;
opłata za TOI-TOI - 300,00 zł;
koszty transportu - 100,00 zł;
koszty zakupu słodyczy, materiałów plastycznych i artystycznych kącika dla dzieci - 599,92 zł;
poczęstunek/catering - 3000,00 zł - usługa zlecona;
W ramach wydarzenia przewidziano koszty animacji - 2500,00 zł. 
Całkowity koszt imprezy wynosi: 9599,92 zł.

Numer pozycji budżetowej Uczestnictwo LGD w imprezach organizowanych przez inne podmioty

Uzasadnienie

Przewidziano udział w 8 imprezach. Koszt 1 imprezy skalkulowano na poziomie 340 zł, w tym:
koszty zakupu materiałów plastycznych i artystycznych kącika dla dzieci - 200,00 zł;
poczęstunek - 140,00 zł.
Łącznie przewidziano 2 720 zł. 

Numer pozycji budżetowej Materiały promocyjne, informacyjne i animacyjne
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Uzasadnienie

Przewidziano koszty materiałów- średnio 300 zł na miesiąc. Kalkulacja kosztów: 
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: 2.000 szt., całkowity koszt: 3.000,00 zł brutto;
Wydruk wizytówek - jednostronne; kolor; papier kredowy; 0,30 zł brutto/szt., ilość: 2.000 szt., całkowity koszt: 600,00 zł;
Wydruk plakatów - format A3; jednostronne; kolor; papier kredowy; 2,00 zł brutto/szt., ilość: 200 szt., całkowity koszt: 400,00 zł brutto;
Gadżety promocyjne (długopis, opaska odblaskowa, notes, teczki, pendrivy itp.) - wykorzystane na imprezach animujących lokalną społeczność - 4,00 zł brutto/szt., ilość: 800 szt., 3.200,00 zł brutto.
Zaplanowano także zaprojektowanie i zakup dwóch banerów reklamowych LGD. Średni koszt jednego baneru skalkulowano na poziomie 600 zł. Łączny koszt dwóch banerów wyniesie 1200 zł. Przewidziano zaprojektowanie i
zamontowanie szyldu reklamowego LGD nad wejściem i witryną oraz na drzwiach wejściowych do siedziby biura. Zakup i montaż szyldu jest konieczny ze względu na promocję LGD tak, aby potencjalni beneficjenci mogli z łatwością
zidentyfikować biuro jak i działania Stowarzyszenia. Koszt skalkulowano na poziomie ok. 1900 zł z montażem. Przewidziano zakup 2 stojaków na ulotki reklamowe w celu informacji i promocji działań LGD oraz LSR. Średni koszt jednego
stojaka oszacowano na poziomie 250 zł. Łączny koszt wyniesie 500 zł. 

Numer pozycji budżetowej Ogłoszenia w mediach i prasie

Uzasadnienie

Przewidziano 4 ogłoszenia w Internecie oraz 4 ogłoszenia w Radio do końca realizacji projektu.
Koszt obejmuje: 
ogłoszenie w internecie wynosi około 500,00 zł.
ogłoszenie w radio wynosi około 800,00 zł.
Jednorazowo planuje się skorzystanie z obu form komunikacji - 500 zł + 800 zł = 1300 zł
Całkowity koszt na realizację zadania wyniesie 5.200,00 zł. 
Przewidziano dwa ogłoszenia prasowe związane z informacjami dotyczącymi naborów wniosków na projekty grantowe. Koszt jednego ogłoszenia oszacowano na poziomie 1.000,00 zł. Łączny koszt wynosi 2.000,00 zł.

Numer pozycji budżetowej Wizyta studyjna

Uzasadnienie
Wizyta członków LGD do innej placówki LGD działającej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu poszerzenia wiedzy, integracji i dobrych praktyk. Koszt wyjazdu dla około 20 osób oszacowano na 2200 zł., z czego koszty
transportu to około 1000 zł, 200 zł to koszty ubezpieczenia, natomiast 1000 zł stanowią koszty cateringu (20 os. x 50 zł, w tym 40 zł x 20os. obiad dla uczestników oraz 20 os. x 10 zł poczęstunek dla uczestników. ). Wizyta studyjna
będzie trwała minimum 6 godzin.

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Dyrektor biura

Uzasadnienie

, dbanie o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz o ład i porządek w miejscu pracy, zgłaszanie przełożonym uwag w tym zakresie, przestrzeganie i ochrona tajemnicy służbowej i gospodarczej, zgłaszanie
przełożonym uwag w tym zakresie, właściwe odnoszenie się do przełożonych i współpracowników, mając na względzie w szczególności zasady współżycia społecznego, kultury osobistej, nadrzędności podstawowych interesów
pracodawcy nad interesami partykularnymi, apolityczności w procesie pracy, poszanowania prawa do odmienności poglądów i wyznania oraz poszanowania innych gwarancji konstytucyjnych, niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o
zauważonym w Stowarzyszeniu wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie, przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy powierzonego mu pomieszczenia, wraz z wyposażeniem, narzędziami, urządzeniami, sprzętem, dokumentami,
pieczęciami, walorami pieniężnymi oraz do uporządkowania miejsca pracy, a w szczególności do: właściwego zabezpieczenia dokumentów zawierających tajemnice: państwową, służbową i gospodarczą oraz druków ścisłego
zarachowania i pieczęci, zamknięcia pomieszczeń, w którym pracuje, w tym zabezpieczenia przed otwarciem okien, sprawdzenia czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia, w tym komputery, które powinny być wyłączone,
sprawdzenia czy nie pozostały potencjalne źródła pożaru albo nie zabezpieczone środki żrące lub trujące. Część dalsza w uzasadnieniu kosztów specyficznych nr 26

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Dyrektor biura

Uzasadnienie

2) Zadania i obowiązki pracownika o charakterze szczególnym, w tym (z podziałem szczegółowym na koszty animacji): koordynacja działań związanych z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, nadzór nad prowadzeniem działań z
zakresu aktywizacji i animacji społeczno-kulturalnej, nadzór nad prowadzeniem działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością Stowarzyszenia, przygotowanie udziału
Stowarzyszenia w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji Stowarzyszenia, współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie
konferencji prasowych, kontrola jakości udzielonego doradztwa, informowanie Członków i Partnerów LGD o bieżących działaniach LGD, m.in. poprzez organizację spotkań i szkoleń, inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze
współpracą międzyregionalną i międzynarodową, nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie, nadzór nad prawidłowym
funkcjonowaniem i aktualizacja strony internetowej, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia oraz oficjalnego profilu Stowarzyszenia na portalu społecznościowym, organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez
zaplanowanych przez Stowarzyszenie.

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Pracownika biura

Uzasadnienie

Pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy powierzonego mu pomieszczenia, wraz z wyposażeniem, narzędziami, urządzeniami, sprzętem, dokumentami, pieczęciami, walorami pieniężnymi oraz do
uporządkowania miejsca pracy, a w szczególności do: właściwego zabezpieczenia dokumentów zawierających tajemnice: państwową, służbową i gospodarczą oraz druków ścisłego zarachowania i pieczęci, zamknięcia pomieszczeń, w
którym pracuje, w tym zabezpieczenia przed otwarciem okien, sprawdzenia czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia, w tym komputery, które powinny być wyłączone, sprawdzenia czy nie pozostały potencjalne źródła pożaru albo
nie zabezpieczone środki żrące lub trujące. 2) Zadania i obowiązki pracownika o charakterze szczególnym (z podziałem szczegółowym na koszty animacji), w tym: pełnienie dyżurów konsultacyjnych na obszarze objętym Lokalną
Strategią Rozwoju, prowadzenie działań z zakresu aktywizacji i animacji społeczno-kulturalnej, przygotowanie i realizacja działań służących aktywizacji społeczności lokalnej, prowadzenie doradztwa dla beneficjentów projektów, kontrola
jakości udzielonego doradztwa, przygotowanie propozycji w zakresie materiałów promocyjnych oraz ich ewidencjonowanie i dystrybucja, poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania na realizację projektów z zakresu animacji i
aktywizacji społeczno-kulturalnej oraz zawodowej, obsługa potencjalnych beneficjentów Stowarzyszenia, prowadzenie doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju, Część dalsza w
uzasadnieniu kosztów specyficznych nr 28

Numer pozycji budżetowej Wynagrodzenie Pracownika biura

Uzasadnienie

współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, organizacja i udział w spotkaniach aktywizacyjnych na obszarze objętym Lokalną Strategią
Rozwoju, prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem i działalnością LGD, przygotowanie i prezentacja informacji na temat LGD dla mieszkańców, przygotowywanie udziału LGD w targach,
konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mających pomóc w promocji LGD, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacją strony internetowej, obsługa techniczna imprez
wewnętrznych, spotkań, narad, posiedzeń, zebrań, przyjęć delegacji i gości LGD, organizacja szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD.
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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 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 2019 2020 2021 2022 Ogółem

1. Wydatki kwalifikowalne 169 166,52 204 658,80 206 218,80 50 272,20 630 316,32

1.1 Koszty bezpośrednie 169 166,52 204 658,80 206 218,80 50 272,20 630 316,32

Zadanie merytoryczne 1 98 386,60 128 658,80 130 658,80 32 572,20 390 276,40

jako % kosztów bezpośrednich 61,92

Zadanie merytoryczne 2 70 779,92 76 000,00 75 560,00 17 700,00 240 039,92

jako % kosztów bezpośrednich 38,08

1.2 Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jako % kosztów bezpośrednich 0,00

2. Wnioskowane dofinansowanie 161 287,58 194 153,52 195 713,52 47 645,88 598 800,50

jako % wydatków kwalifikowalnych 95,00

3. Kwoty ryczałtowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych 0,00

4. Stawki jednostkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych 0,00

5. Personel projektu 100 800,00 134 400,00 134 400,00 33 600,00 403 200,00

jako % wydatków kwalifikowalnych 63,97

6. Usługi merytoryczne zlecone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych 0,00

7. Zakup środków trwałych o wartości co najmniej 3500 zł netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych 0,00

8. Cross-financing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych 0,00

9. Wydatki poniesione poza terytorium UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych 0,00

10. Wydatki poza WK-P, ale na terytorium UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jako % wydatków kwalifikowalnych 0,00
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E.2.C. Źródła finansowania wkładu własnego

Kategoria wydatku 2019 2020 2021 2022 Ogółem

1. Wydatki kwalifikowalne 169 166,52 204 658,80 206 218,80 50 272,20 630 316,32

2. Wkład własny 7 878,94 10 505,28 10 505,28 2 626,32 31 515,82

jako % wydatków kwalifikowalnych 5,00

 

2.1 w tym wkład prywatny 7 878,94 10 505,28 10 505,28 2 626,32 31 515,82

w tym % wkładu własnego 100,00

2.1.1 w tym wkład prywatny pieniężny 7 878,94 10 505,28 10 505,28 2 626,32 31 515,82

2.1.2 w tym wkład prywatny niepieniężny 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

w tym % wkładu własnego 0,00

2.2.1 w tym wkład publiczny pieniężny 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

 

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

w tym % wkładu własnego 0,00

E.3. Źródła finansowania wydatków

Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki kwalifikowane

1. Środki unijne 598 800,50

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 31 515,82

4. Suma 630 316,32

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

Wkład własny Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław wniesie w postaci pokrycia części opłat z tytułu kosztów usług księgowych w wysokości 31.515,82 zł , co stanowi 5% całego budżetu. W związku z realizacją większości zadań obejmujących działania animacyjne w pierwszej
edycji KBiA, a także w kontekście ponoszenia większych kosztów administracyjnych, LGD zmuszone było odejść od zasady 50/50. Nie zachowanie w/w parytetu nie wpłynie na prawidłową realizację działań i celów przewidzianych w LSR.
Źródło, z którego pochodzi wkład własny prywatny wynika ze składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

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 Wnioskodawca, a także, że Partner/rzy (jeśli dotyczy) nie zalega/ją z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

2. Oświadczam, że w okresie realizacji projektu Wnioskodawca prowadzi biuro projektu lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną formę działalności na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie
przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami) w miejscu umożliwiającym osobisty i równy
dostęp potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu do jego kadry.

3. Oświadczam,  że w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu instytucja organizująca konkurs nie rozwiązała z własnej inicjatywy z Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu
realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego stronie w trybie natychmiastowym/bez wypowiedzenia (jeśli dotyczy).

4. Oświadczam, że Wnioskodawca, a także, że Partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlega/ją, 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. 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 703 z późn.zm.).

5. Oświadczam, że projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu 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 późn. zm.; dalej: rozporządzenie 1303/2013).

6. Oświadczam, że Wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013.

7. 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.

8. Oświadczam, że żaden wydatek kwalifikowalny w ramach projektu nie podlega podwójnemu finansowaniu w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

9. Oświadczam, że Wnioskodawca dokonał wyboru Partnera/ów (jeśli 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 2018 r. poz. 1431).

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji RPO WK-P 2014-2020, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej "RODO" oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Jestem świadomy/a, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (GWD) jest Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, NIP: 956-19-45-671, REGON:
871121290, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
administratorem danych osobowych będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywnie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa żądania wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej RODO.

12.  Oświadczam, iż jestem w posiadaniu 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 Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, NIP:
956-19-45-671, REGON: 871121290, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 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.
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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 (podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu jedynie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
lub w inny równoważny sposób wyłącza się obowiązek opatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu pieczęcią):

13. 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.

14. Wyrażam zgodę na  komunikowanie się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w podsekcji A.1. lub A.2. oraz A.4. (jeśli dotyczy) wniosku o dofinansowanie projektu w ramach weryfikacji warunków
formalnych i oczywistych omyłek lub negocjacji.

15. Jednocześnie jestem świadomy, że w przypadku:
a) przekazania drogą elektroniczną wezwania do uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek, termin wskazany w Regulaminie konkursu/Zasadach wyznaczony na uzupełnienie
warunków formalnych lub poprawienie oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie projektu będzie liczony od dnia następującego po dniu wysłania wezwania, a brak uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych
lub poprawienia oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie projektu w wyznaczonym terminie będzie skutkował pozostawieniem wniosku o dofinansowanie projektu bez rozpatrzenia;
b) przekazania drogą elektroniczną informacji o zakwalifikowaniu projektu do etapu negocjacji, termin wyznaczony przez KOP na podjęcie negocjacji będzie liczony od dnia następującego po dniu wysłania wezwania, a brak
podjęcia negocjacji projektu w formie określonej w informacji w ostatecznym terminie wyznaczonym przez KOP będzie skutkował negatywną oceną kryterium negocjacyjnego;
c) wskazania w protokole z negocjacji ustnych/przekazania droga elektroniczną informacji o terminie na zakończenie procesu negocjacji, termin wyznaczony przez KOP będzie liczony od dnia podpisania protokołu z negocjacji ustnych/dnia następującego po dniu wysłania
wezwania, a brak złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i papierowej o tożsamej sumie kontrolnej w ostatecznym terminie wyznaczonym przez KOP będzie skutkował negatywną oceną kryterium
negocjacyjnego;
d) przekazania pisemnej informacji o pozytywnej ocenie projektu i możliwości przyjęcia do realizacji, termin wyznaczony na dokonanie wymaganych czynności i dostarczenie wymaganych dokumentów będzie liczony od dnia
doręczenia informacji, a brak dokonania wymaganych czynności lub dostarczenia wymaganych dokumentów w formie określonej w informacji w ostatecznym terminie będzie skutkował niezawarciem umowy o dofinansowanie
projektu z wnioskodawcą.

16. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń (nie dotyczy oświadczeń, o których mowa w pkt. 15).
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SEKCJA G. Załączniki

O naborze dowiedziałem/am się z/w:

- strony internetowej: mojregion.eu 

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

- nie korzystałem/am z pomocy 

Lp. Nazwa załącznika Załącznik Tak/Nie/Nd.
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