Przewodnik jest jedynie pomocą, którą możecie Państwo wykorzystać przy wypełnianiu
generatora. Należy pamiętać, że IP (Instytucja Pośrednicząca) może wymagać innych
zapisów, o których możecie się Państwo dowiedzieć na spotkaniach organizowanych dla
Beneficjentów oraz w dokumentacji konkursowej. Dlatego sugerujemy aby każdorazowo
zaznajomić się dokumentacją konkursową oraz uczestniczyć w spotkaniach przygotowanych
dla Beneficjentów przez IP.
Wypełnianie wniosku odbywa się na stronie GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH
(możemy wpisać w Google). Wyświetli się strona o następującym adresie:
https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl
Przed wypełnianiem wniosku w generatorze sugerujemy przygotować w pliku tekstowym
(Word lub Open Office) informacje, które będziemy chcieli zawrzeć w projekcie od części III
wniosku, to jest Charakterystyka projektu. Metodą Kopiuj – Wklej możemy uzupełnić wtedy
określone miejsca w wniosku. Warto stworzyć folder poświęcony tylko projektowi, który
będziemy tworzyć. W utworzonej lokalizacji będziemy zapisywać wniosek. Folder taki
możemy na przykład nazwać: Modernizacja oddziałów przedszkolnych. Sugerujemy również
częste zapisywanie wniosku (sesja pracy na generatorze jest ograniczona czasowo). Jak to
zrobić? Polecenia edycji znajdują się nad wnioskiem. Warto również przygotować sobie w
Excellu lub Wordzie pozycje, które będziemy wpisywać w szczegółowy budżet projektu,
razem z ilością i cenami.
NOWY – otwiera nowy wniosek
OTWÓRZ – otwiera zapisany już wniosek z lokalizacji na dysku (docelowo Modernizacja
oddziałów przedszkolnych)
ZAPISZ XML – zapisuje wypełniony przez Państwa wniosek (radzimy dokonywanie zapisu
po przechodzeniu do kolejnego etapu, kolejnej zakładki wypełnianego wniosku). Aby zapisać
wniosek wybieramy polecenie „ZAPISZ XML” z górnego wiersza poleceń. Ukaże się nazwa
pliku z datą wypełnienia, godziną zapisu oraz rozszerzeniem *.zip pokl w kolorze niebieskim.
Klikamy na nazwę PRAWYM przyciskiem myszy oraz wybieramy polecenie z listy – „Zapisz
link jako”. Ustawiamy lokalizację na wcześniej przygotowany folder zatytułowany
Modernizacja oddziałów przedszkolnych.
EKSPORT CSV – eksportuje wniosek oraz budżet do spakowanego pliku *.zip zawierającego
plik wniosku oraz budzet.csv
IMPORT CSV – importuje budżet z pliku *.csv
POMOC
Następnie, wybieramy na zakładce znajdującej się po lewej stronie „Informacje o projekcie”.
Wyświetli się pierwsza strona wniosku jaką musimy wypełnić.

1.1

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach

1.2

Numer i nazwa Działania: Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

1.3

Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej

1.4

Województwo: wybór województwa

1.5

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: tu wybieramy odpowiedni
urząd, do którego będziemy składać projekt, Urząd Marszałkowski określonego
województwa lub inną IP (np. Wojewódzki Urząd Pracy).

1.6

Numer konkursu: wpisujemy numer konkursu, który zostanie ogłoszony,
np. POKL i dalszy ciąg znaków

1.7

Tytuł projektu: np. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych
w gminie…..

1.8

Okres realizacji projektu: ustalamy termin realizacji projektu w postaci
przedziału czasowego. Pamiętamy, że jest on również związany z rozliczeniem
projektu (sprawozdanie oddaje się najpóźniej 10 dni roboczych od ostatniego dnia
miesiąca rozliczeniowego. Sprawozdania tworzy się co kwartał)

1.9

Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina).
Tutaj oznaczamy uszczegóławiamy zasięg projektu. W przypadku projektu
dotyczących oddziałów przedszkolnych: województwo, powiat, gmina

1.10

Pozostawiamy zaznaczone NIE

1.11

Pozostawiamy zaznaczone NIE

1.12

Pozostawiamy zaznaczone NIE

UWAGA!!! PROPONUJEMY ZAPISANIE WNIOSKU poprzez polecenie górne ZAPISZ
XML . Instrukcja jak to zrobić na początku dokumentu.

Część II. Beneficjent
2.1 Nazwa projektodawcy: …………………………….. (podajemy nazwę gminy)
2.2 Status prawny: Wspólnota samorządowa – gmina (lub inny status organu prowadzącego)
2.3 NIP: Wpisujemy NIP
2.4 REGON: Wpisujemy REGON lub zaznaczamy nie dotyczy
2.5 Adres siedziby: wpisujemy adres siedziby gminy, która jest beneficjentem projektu
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Telefon:
Fax:
Jeżeli beneficjent nie posiada, np. faxu, możemy wpisać poziomą kreskę „-”
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: tu
wpisujemy osobę uprawnioną do podejmowania decyzji, osoba wymieniona z imienia i
nazwiska oraz stanowisko
2.7 Osoba do kontaktów roboczych: wpisujemy imię i nazwisko osoby z urzędu do kontaktów
roboczych
2.7.1 Numer telefonu: numer telefonu do kontaktów roboczych
2.7.2 Adres poczty elektronicznej: wpisujemy adres poczty elektronicznej osoby do
kontaktów roboczych albo zaznaczamy ”nie dotyczy”
2.7.3 Numer faksu: Wpisujemy adres osoby do kontaktów roboczych albo wstawiamy znak
poziomy ”-”
2.7.4 Adres: Adres osoby to kontaktów roboczych
Jeśli nie tworzymy projektu w tzw. Partnerstwie np. stowarzyszenie – gmina to przechodzimy
Dalej
UWAGA!!! PROPONUJEMY ZAPISANIE WNIOSKU poprzez polecenie górne ZAPISZ
XML . Instrukcja jak to zrobić na początku dokumentu.

Część III. Charakterystyka projektu (pamiętamy, że do tej części należy przygotować
sobie tekst w Wordzie lub Open Office, będziemy używać poleceń Kopiuj - Wklej). W tym
wzorze zakładamy, że na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły podstawowe po jednym
oddziale przedszkolnym w każdej. Od tego momentu zwracamy na ilość znaków, która
wyświetlana jest w Okienku informacyjnym po lewej stronie. Pamiętamy również o
ograniczeniu ilości znaków użytej w tej części. Limit to 20000 znaków.
3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (do wyboru dwa uzasadnienia)
W gminie …………………………………. (tu podajemy nazwę gminy )nie ma funkcjonujących
przedszkoli zarówno publicznych, jak i niepublicznych, znajdują się natomiast
……………………..(tu podajemy liczbę oddziałów przedszkolnych) oddziały przedszkolne
w ……….(tu podajemy liczbę szkół) szkołach podstawowych (zarówno publicznych, jak
i niepublicznych), w których wychowaniem przedszkolnym objętych jest …….(tu podajemy
liczbę dziewczynek) dziewczynek i ……. (tu podajemy liczbę chłopców)chłopców, w tym
dzieci w wieku 3 lat: …(podajemy liczbę 3-latków), w wieku 4 lat …(podajemy liczbę
4-latków), w wieku 5 …(podajemy liczbę 5-latków), w wieku 6 lat …(podajemy liczbę
6-latków), (łącznie w oddziałach przedszkolnych – …. dzieci, tu podajemy łączną ilość
dzieci).
LUB
W gminie wiejskiej …………..(tu podajemy nazwę gminy) jest ……(podajemy liczbę
przedszkoli w gminie) działających przedszkoli (zarówno publicznych jak i niepublicznych)
lub wpisujemy, że nie ma działających przedszkoli (zarówno publicznych jak
i niepublicznych). W gminie funkcjonują ……(tu podać liczbę oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych) oddziały przedszkolne w …….(tu podać liczbę szkół podstawowych
w gminie) szkołach podstawowych (zarówno publicznych jak i niepublicznych). Łącznie
wychowaniem przedszkolnym w gminie …………..(tu podajemy nazwę gminy) objętych jest
…….(tu podajemy liczbę dziewczynek) dziewczynek i …….(tu podajemy liczbę chłopców)
chłopców, w tym dzieci w wieku 3 lat: …(podajemy liczbę 3-latków), w wieku 4 lat
…(podajemy liczbę 4-latków), w wieku 5 …(podajemy liczbę 5-latków), w wieku 6 lat
…(podajemy liczbę 6-latków) (łącznie w oddziałach przedszkolnych – …. dzieci, tu podajemy
łączną ilość dzieci).). Procent dzieci w wieku 3-5 w gminie …………..(tu podajemy nazwę
gminy objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi…..(tu podajemy wartość
procentową). Taki wynik na tle innych gmin w województwie oznacza jeden z najniższych
wskaźników upowszechnienia edukacji przedszkolnej w regionie.

Kontynuujemy…

Gmina ……(tu podajemy nazwę gminy) podjęła działania w celu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej poprzez: (należy podać rodzaj działań, np. aplikowanie o środki unijne
wspierające tworzenie przedszkoli, akcje informacyjne wśród rodziców itp.).

Pomimo podjętych działań wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest
na wskazanym poziomie ……(należy podać wartość procentową wskaźnika z załącznika nr 2
lub 3 do zasad).
Ponadto …………..(tu podajemy ilość oddziałów przedszkolnych) oddziałów przedszkolnych
funkcjonujących na terenie gminy …………..(tu podajemy nazwę gminy nie jest wystarczająco
wyposażonych, aby zapewnić opiekę przedszkolną dzieciom wieku przedszkolnym, w tym
zwłaszcza dzieciom w wieku 3-4 lat.
W tym miejscu wpisujecie Państwo jakie wyposażenie chcecie uwzględnić w projekcie
z podziałem na oddziały przedszkolne oraz szkoły podstawowe przy, których te oddziały
przedszkolne funkcjonują. Pamiętamy, że kwota na jeden oddział przedszkolny nie powinna
przekroczyć kwoty 87270,05 złotych brutto.
W oddziale ….(podajemy informacje o oddziale przedszkolnym) działającym przy szkole nr
…..(podajemy informację o szkole) brakuje następującego sprzętu: (uzupełnia beneficjent
po zdiagnozowaniu deficytów infrastrukturalnych w konkretnych oddziałach
przedszkolnych, planowanych do objęcia wsparciem):
W obszarze placu zabaw do wykorzystania dzieci brakuje : 1 x zestawu wielofunkcyjnego
zawierającego zjeżdżalnie, wieże i schody, 1 x huśtawki dla dwóch osób, 2 x sprężynowców
Ponadto w należy wykonać bezpieczną nawierzchnię placu zabaw wraz z ogrodzeniem 20
m2 placu zabaw o powierzchni 100 m2.
W oddziale ..….(uzupełniamy dane oddziału) działającym przy szkole nr ….…(uzupełniamy
dane szkoły) brakuje następującego sprzętu: (uzupełnia beneficjent po zdiagnozowaniu
deficytów infrastrukturalnych w konkretnych oddziałach przedszkolnych, planowanych do
objęcia wsparciem)
W obszarze placu zabaw do wykorzystania dzieci brakuje : 1 x ścianki wspinaczkowej.
Ponadto w należy wykonać bezpieczną nawierzchnię placu zabaw o powierzchni 20 m2.
W obszarze wyposażenia w pomieszczeniach, z których korzystają dzieci oraz personel
brakuje mebli (stolików, krzesełek, szaf, biurka dla nauczyciela, krzesła, parawanów),
wyposażanie wypoczynkowego, wyposażenia szatni, kompletów zabawek, kompletu pomocy
dydaktycznych, kompletu artykułów plastycznych oraz sprzętu interaktywnego.
Opisujemy sytuacje dlaczego prosimy o wsparcie w ramach projektu.
Szkoły w gminie …………………. nie są dostatecznie doposażone. Szkoła w …………………..
posiada teren rekreacyjny, ale nie posiada placu zabaw. Natomiast szkoła w ………………….
posiada mały plac zabaw, ale chce dokupić zabawki dostosowane do potrzeb małych dzieci.
Meble są zużyte i zniszczone. Szatnia nie jest przystosowana do przyjęcia dzieci młodszych i
nie jest certyfikowana. Oddziałowi przedszkolnemu brakuje również wyposażenia
wypoczynkowego. Niezbędne jest również doposażenie w komplety zabawek, pomocy
dydaktycznych oraz artykułów plastycznych. Natomiast sprzętu interaktywnego oddział
przedszkolny nie posiada w ogóle.

Działania w powyższym zakresie umożliwią podniesienie standardu pracy oddziałów
przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy …………..(tu podajemy nazwę gminy), co
też przyczyni się do zmniejszenia nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej w
regionie.
Zakłada się, że dzięki dodatkowemu wsparciu z edukacji przedszkolnej skorzysta
…………..(tu podajemy liczbę dzieci, które skorzystają z projektu) dzieci, w tym dzieci
…………..(tu podajemy liczbę dzieci w wieku 3 i 4 lat, które skorzystają z projektu) 3-letnich
i 4-letnich.
W związku z charakterem realizowanego wsparcia polegającym tylko na doposażeniu oddz.
przedszkolnych, niniejszy projekt należy traktować jako wyjątek nr 3 od standardu minimum
(zamknięta rekrutacja).
Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu, zwłaszcza w zakresie zakupu pomocy
dydaktycznych, będą odbywać się z zachowaniem zasady równości szans, w tym z zasadą
równości szans płci i niestereotypizacji.
Beneficjent zobowiązuje się do zachowania rezultatów projektu, w tym do utrzymania
ośrodka wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat po zakończeniu realizacji
projektu.

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania rezultatów projektu, w tym do utrzymania
ośrodka wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat po zakończeniu
realizacji projektu.

3.1.2 Cel główny projektu (wstawiamy informacje w kolejności od lewej do prawej).
W kolumnie Wskaźnik pomiaru celu – wybieramy z rozsuwanej listy ”Liczba ośrodków
wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu”. Zaznaczamy
edycja kolumny O. Przechodzimy do kolumny Wartość docelowa i tam w kolumnie O
wpisujemy ilość szkół objętych projektem. Wklejamy źródło pozyskania danych według
wzoru. W wierszu drugim, w kolumnie Wskaźnik pomiaru celu, wklejamy w miejscu listy
rozsuwanej (Wskaźnik pomiaru celu) ”Liczba oddziałów przedszkolnych, zlokalizowanych
na terenie gminy …………………… (podajemy nazwę gminy), które zostały objęte wsparciem
w ramach projektu”. Następnie zaznaczamy edycja kolumny O. Przechodzimy do kolumny
Wartość docelowa i tam w kolumnie O wpisujemy ilość szkół objętych projektem. Wklejamy
źródło pozyskania danych według wzoru. Pamiętamy o momencie/czasie dokonania
pomiaru.

3.1.2 Cel
projektu

główny Wskaźnik
pomiaru celu

Wartość
obecna
wskaźnika
K M O

Podniesienie jakości
pracy
…….(podajemy ilość
oddziałów)
oddziałów
przedszkolnych w
……(podajemy ilość
szkół)
szkołach
podstawowych
w
gminie ……….(nazwa
gminy) poprzez ich
doposażenie w celu
dostosowania
do
potrzeb dzieci 3 i 4
letnich w terminie
do ……….(podajemy
datę zakończenia
projektu)

Liczba ośrodków 0
wychowania
przedszkolnego,
które
uzyskały
wsparcie
w
ramach projektu

Podniesienie jakości
pracy
…….(podajemy ilość
oddziałów)

Liczba oddziałów 0
przedszkolnych,
zlokalizowanych
na terenie gminy

0

0

Wartość
docelowa
K

M O

0

0

…

Źródło
weryfikacji/pozyskania
danych do pomiaru
wskaźnika
oraz
częstotliwość pomiaru
- formularze
zgłoszenia do
projektu, przekazane
przez dyrektorów
luszkół/oddziałów
przedszkolnych przed
przystąpieniem do
projektu;

Komentarz [A1]: Ilość szkół w projekcie

- informacje
przekazane przez
dyrektorów
szkół/oddziałów
przedszkolnych
dotyczące
zrealizowania założeń
projektowych (po
dokonanie zakupu
towarów i usług w
ramach projektu).

0

0

0

0

…

formularze
zgłoszenia
do
projektu, przekazane
przez
dyrektorów

Komentarz [A2]: Ilość oddziałów w
projekcie

oddziałów
przedszkolnych w
……(podajemy ilość
szkół)
szkołach
podstawowych
w
gminie ……….(nazwa
gminy) poprzez ich
doposażenie w celu
dostosowania
do
potrzeb dzieci 3 i 4
letnich w terminie
do ……….(podajemy
datę zakończenia
projektu)

……………………
(podajemy nazwę
gminy),
które
zostały
objęte
wsparciem
w
ramach projektu

szkół/oddziałów
przedszkolnych przed
przystąpieniem
do
projektu;
informacje
przekazane
przez
dyrektorów
szkół/oddziałów
przedszkolnych
dotyczące
zrealizowania założeń
projektowych
(po
dokonanie
zakupu
towarów i usług w
ramach projektu).

3.1.3 Cele szczegółowe projektu
W tej tabeli będziemy wpisywać cele szczegółowe projekty. Cele szczegółowe dotyczą zadań
jakie przewidzieliście Państwo w projekcie. Przypominamy, że są 3 zadania wynikające z
załącznika nr 4 do zasad projektu (1. Place zabaw, 2. Dostosowanie pomieszczeń, 3.
Wyposażenie). W związku z tym, że ten przykład obejmuje dwie sytuacje, tzn. stworzenie
placu zabaw w oddziałach oraz wyposażenie dla 1 oddziału, część ta będzie odzwierciedlać
taką sytuację. Zatem jeśli będziecie mieć Państwo sytuację, w której korzystacie z wszystkich
zadań tabela powinna być złożona z 3 wierszy. Aby zwiększyć ilość wierszy klikamy w
pierwszej kolumnie ”+”. Wklejamy do kolumn informacje według wzoru. Tak jak w części
3.1.2 zaznaczamy edycje kolumny O żeby wpisać tam ilość oddziałów przedszkolnych,
których będzie dotyczyło zadania.1
3.1.3 Cel szczegółowy Wskaźnik
projektu
pomiaru celu

Stworzenie
w
…..…(podajemy
ilość
oddziałów) oddziałach
przedszkolnych,
zlokalizowanych
przy
……szkół podstawowych
(podajemy ilość szkół
podstawowych)
w
okresie do …….(data
zakończenia realizacji
projektu)
warunków
umożliwiających objęcie
wychowaniem
przedszkolnym dzieci w
wieku 3-4 lat, poprzez
organizację placu zabaw
dostosowanego
do
potrzeb i możliwości
ww.
grupy
dzieci.
1

Wartość
obecna
wskaźnika
K M O

Liczba oddziałów 0
przedszkolnych,
które
zorganizowały
plac zabaw w
ramach projektu
dla potrzeb dzieci
3 i 4-letnich

0

0

Wartość
docelowa
K

M O

0

0

…

Źródło
weryfikacji/pozys
kania danych do
pomiaru
wskaźnika
oraz
częstotliwość
pomiaru
faktury,
rachunki,
protokoły
odbioru,
potwierdzające
dokonanie zakupu
wyposażenia.

Jeżeli IP nie zażyczy sobie innego zapisu, to cele szczegółowe, dla 3 zadań, będą stanowiły 3 wiersze. 3
wierszem byłoby w takim przypadku ”Dostosowanie pomieszczeń” z zapisem: Stworzenie w n oddziale
przedszkolnym zlokalizowanym przy n szkole podstawowej w okresie do ………………. roku warunków
umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez dostosowanie
pomieszczeń do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci. Natomiast wskaźnik pomiaru celu: Liczba oddziałów
przedszkolnych, które dostosowały warunki funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w ramach projektu do
potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W kolumnie z wartością docelową należy wpisać taką ilość oddziałów
przedszkolnych, dla której przewidzieliście Państwo zakup sprzętu w zadaniu Dostosowanie pomieszczeń.

Komentarz [A3]: Ilość oddziałów w
projekcie objętych tych zadaniem

dostosowanego
do
potrzeb i możliwości
ww. grupy dzieci.
Stworzenie
w
…..…(podajemy
ilość
oddziałów) oddziałach
przedszkolnych,
zlokalizowanych
przy
……szkół podstawowych
(podajemy ilość szkół
podstawowych)
w
okresie do …….(data
zakończenia realizacji
projektu)
warunków
umożliwiających objęcie
wychowaniem
przedszkolnym dzieci w
wieku 3-4 lat, poprzez
zakup
dodatkowego
wyposażenia
dostosowanego
do
potrzeb i możliwości
ww. grupy dzieci.

Liczba oddziałów
przedszkolnych,
które dokonały
zakupu
wyposażenia w
ramach projektu
dla potrzeb dzieci
3 i 4-letnich

0

0

0

0

0

…

faktury,
rachunki,
protokoły
odbioru,
potwierdzające
przeprowadzenie
prac
dostosowawczych
. Faktury będą
składane raz w
miesiącu
(przykładowo).

UWAGA!!! PROPONUJEMY ZAPISANIE WNIOSKU poprzez polecenie górne ZAPISZ
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3.2 Grupy docelowe
W tej części należy wkleić następujący tekst:
Grupą docelową objętą wsparciem w ramach projektu jest …(podajemy ilość oddziałów)
oddziałów przedszkolnych w … (podajemy ilość szkół) szkołach podstawowych na terenie
gminy ……(nazwa gminy), w których zdiagnozowano ww. problemy dotyczące zaplecza
infrastrukturalnego, tj. następujące braki w wyposażaniu: (należy wkleić informacje
na
temat
braków
z
części
3.1.1).
W oddziale ….(podajemy informacje o oddziale przedszkolnym) działającym przy szkole
nr …..(podajemy informację o szkole) brakuje następującego sprzętu: (uzupełnia beneficjent
po zdiagnozowaniu deficytów infrastrukturalnych w konkretnych oddziałach
przedszkolnych, planowanych do objęcia wsparciem):
W obszarze placu zabaw do wykorzystania dzieci brakuje : 1 x zestawu wielofunkcyjnego
zawierającego zjeżdżalnie, wieże i schody, 1 x huśtawki dla dwóch osób, 2 x sprężynowców
Ponadto w należy wykonać bezpieczną nawierzchnię placu zabaw wraz z ogrodzeniem
placu zabaw o powierzchni 100 m2.

Komentarz [A4]: Ilość oddziałów w
projekcie objętych tym zadaniem

W oddziale ..….(uzupełniamy dane oddziału) działającym przy szkole nr ….…(uzupełniamy
dane szkoły) brakuje następującego sprzętu: (uzupełnia beneficjent po zdiagnozowaniu
deficytów infrastrukturalnych w konkretnych oddziałach przedszkolnych, planowanych do
objęcia wsparciem)
W obszarze placu zabaw do wykorzystania dzieci brakuje : 1 x ścianki wspinaczkowej, 1 x
huśtawki dla dwóch osób.
Ponadto w należy wykonać bezpieczną nawierzchnię placu zabaw o powierzchni 20 m2.
W oddziale ….(podajemy informacje o oddziale przedszkolnym) działającym przy szkole nr
…..(podajemy informację o szkole) brakuje następującego sprzętu: (uzupełnia beneficjent
po zdiagnozowaniu deficytów infrastrukturalnych w konkretnych oddziałach
przedszkolnych, planowanych do objęcia wsparciem):
- W obszarze placu zabaw do wykorzystania dzieci brakuje : 1x ścianki wspinaczkowej.
W obszarze wyposażenia w pomieszczeniach, z których korzystają dzieci oraz personel
brakuje mebli (stolików, krzesełek, szaf, biurka dla nauczyciela, krzesła, parawanów),
wyposażanie wypoczynkowego, wyposażenia szatni, kompletów zabawek, kompletu pomocy
dydaktycznych, kompletu artykułów plastycznych oraz sprzętu interaktywnego.
W ww. oddziałach przedszkolnych wychowaniem przedszkolnym objętych jest …(podajemy
ilość dziewczynek) dziewczynek i ….(podajemy ilość chłopców) chłopców, w tym dzieci w
wieku 3 lat: ……(ilość 3-latków), w wieku 4 lat ……(ilość 4-latków), w wieku
5 ……(ilość 5-latków), w wieku 6 lat ……(ilość 6-latków) (łącznie w oddziałach przedszkolnych
– ….. dzieci, podajemy ilość dzieci).
UWAGA!!! PROPONUJEMY ZAPISANIE WNIOSKU poprzez polecenie górne ZAPISZ
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3.3 Zadania
W tej części będziemy uszczegóławiać zadania. Aby dodać kolejne zadanie naciskamy
przycisk ”+”, metodą Kopiuj – Wklej wstawiamy szczegółowy opis zadania, pamiętając o
odpowiedniej formie gramatycznej wpisywanych zadań i produktów, które zamieściliśmy m.
in. W części 3.1.1. Wpisujemy konkretnie co chcemy zamówić w ramach wniosku. Jeżeli
brakuje nam znaków możemy zamieścić informację, że szczegółowa lista znajduje się w
budżecie projektu. Ważne żeby w tej części zamieścić informację o produktach, które
uzyskamy w ramach projektu.
Nr

Nazwa zadania

1

Organizacja
zabaw

Szczegółowy
opis
zadania
i Cel
szczegółowy
produktów, Które będą wytworzone projektu (z listy
w ramach jego realizacji.
rozwijanej)
placu Zgodnie
ze
zdiagnozowanymi
problemami
oddziałów
przedszkolnych planowanych do
objęcia wsparciem wyłącznie w
oddziale ….(podajemy oddział jeżeli

Stworzenie
w
…..…(podajemy ilość
oddziałów)
oddziałach
przedszkolnych,

jest więcej niż jeden) przy szkole
….(podajemy nazwę szkoły) zostaną
przeprowadzone
działania
w
zakresie organizacji placu zabaw.
Oddział ….(podajemy jaki oddział i
przy jakiej szkole położony) nie
posiada w ogóle tego typu miejsca,
zatem w ramach projektu:
- zostanie wydzielone miejsce do
budowy placu zabaw,
- zostanie wykonana bezpieczna
nawierzchnia o powierzchni 100 m2,
wraz z ogrodzeniem,
- zostaną zakupione i zamontowane:
1
x
zestaw
wielofunkcyjny
zawierający zjeżdżalnie, wieże i
schody, 1 x huśtawka dla dwóch
osób, 2 x sprężynowce.
Zgodnie
ze
zdiagnozowanymi
problemami
oddziałów
przedszkolnych planowanych do
objęcia wsparciem wyłącznie w
oddziale ….(podajemy oddział jeżeli
jest więcej niż jeden) przy szkole
….(podajemy nazwę szkoły) zostaną
przeprowadzone
działania
w
zakresie organizacji placu zabaw.
Oddział ….(podajemy jaki oddział i
przy jakiej szkole położony) nie
posiada w ogóle tego typu miejsca,
zatem w ramach projektu:
- zostanie wydzielone miejsce do
budowy placu zabaw,
- zostanie wykonana bezpieczna
nawierzchnia o powierzchni 20 m2,
- zostaną zakupione i zamontowane:
1 x ścianka wspinaczkowa
Produkty
Liczba oddziałów przedszkolnych
wyposażonych w plac zabaw: 2

zlokalizowanych przy
……szkół
podstawowych
(podajemy
ilość
szkół
podstawowych) w
okresie do …….(data
zakończenia
realizacji projektu)
warunków
umożliwiających
objęcie
wychowaniem
przedszkolnym dzieci
w wieku 3-4 lat,
poprzez organizację
placu
zabaw
dostosowanego do
potrzeb i możliwości
ww. grupy dzieci.

Liczba oddziałów przedszkolnych
wyposażonych w bezpieczną
nawierzchnię: 1
Liczba oddziałów przedszkolnych
wyposażonych w ogrodzenie: 1
2

Wyposażenie

W związku z wyodrębnieniem
dodatkowego pomieszczania w
szkole w oddziale ….(podajemy
oddział jeżeli jest więcej niż jeden)
przy szkole ….(podajemy nazwę
szkoły), przeznaczonego dla dzieci w
wieku 3-4 lata, w ramach projektu
zakupione zostaną następujące
meble i wyposażenie:
- 3 x blat przedszkolny prostokątny
z kolorowym obrzeżem
- 2 x blat kwadratowy z kolorowym
obrzeżem
- 5 x komplet nóg do blatów z
kolorowym obrzeżem
- 25 x krzesełka dziecięce
- 2 x szafka z parą drzwi, półkami i
aplikacja
- 1 x szafka niska typu komin z
półeczkami i aplikacją
- 1 x szafa z dwoma parami drzwi
oraz aplikacją
- 1 x szafka niska typu komin z
półeczkami i aplikacją
- 1 x szafka z 3 półkami i aplikacją,
- 1 x półka wiszącej ścienna,
- 1 x biurko
- 1 x krzesło obrotowe
- 1 x biblioteczka dwustronna
- 1 x pojemnik na książki z 2

Stworzenie
w
…..…(podajemy ilość
oddziałów)
oddziałach
przedszkolnych,
zlokalizowanych przy
……szkół
podstawowych
(podajemy
ilość
szkół
podstawowych) w
okresie do …….(data
zakończenia
realizacji projektu)
warunków
umożliwiających
objęcie
wychowaniem
przedszkolnym dzieci
w wieku 3-4 lat,
poprzez
zakup
dodatkowego
wyposażenia
dostosowanego do
potrzeb i możliwości
ww. grupy dzieci.

pojemnikami na kółkach
- 1 x szafka z półeczkami
- 1 x szafka narożna
- 1 x dywan
- 1 x mata podłogowa
- 2 x tablica ekspozycyjna korkowa
- 4 x parawan z łącznikami
- 1 x regał z kieszeniami
- 25 x łóżeczko przedszkolne
- 4 x siedzisko pokryte tkaniną PCW
łatwą w utrzymaniu czystości
- 1 x zestaw złożony z dziewięciu
siedzisk pokrytych tkaniną PCW
łatwą w utrzymaniu czystości
- 25 x zestaw pościeli różowej
- 5 x szatnia przedszkolna
- 1 x ławka
- 1 x komplet zabawek
1
x
komplet
dydaktycznych
1
x
komplet
plastycznych

pomocy
artykułów

- 1 x tablica interaktywna dotykowej
o przekątnej aktywnej 78”
- 1 x projektor multimedialny
krótkoogniskowy
z
uchwytem
ściennym i okablowaniem
- 1 x laptop
- 1 x słuchawki z mikrofonem
- 1 x kserokopiarka
- 1 x telewizor 42” LCD,

- 1 x odtwarzacz DVD.
Produkty
Liczba oddziałów przedszkolnych
wyposażonych w meble: 1
Liczba oddziałów
wyposażonych
wypoczynkowe: 1

przedszkolnych
w
meble

Liczba oddziałów przedszkolnych
wyposażonych w meble do szatni: 1
Liczba oddziałów przedszkolnych
wyposażonych
w
komplety
zabawek: 1
Liczba oddziałów przedszkolnych
wyposażonych w komplety pomocy
edukacyjnych: 1
Liczba oddziałów przedszkolnych
wyposażonych
w
komplety
artykułów plastycznych: 1
Liczba oddziałów
wyposażonych
interaktywny: 1
4

Współpraca
ponadnarodowa

Nie wypełniamy

5

Zarządzanie
projektem
(zablokowane w tym
miejscu)

Opis w punkcie 3.7

przedszkolnych
w
sprzęt

UWAGA!!! PROPONUJEMY ZAPISANIE WNIOSKU poprzez polecenie górne ZAPISZ
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3.5 Oddziaływanie projektu
Należy zamieścić następujące informacje. W pierwszej kolumnie korzystamy z rozsuwanej
listy. W drugiej zamieszczamy opis wpływu.
Oczekiwany efekt realizacji PO KL

Opis wpływu realizacji celu głównego
projektu i planowanych do osiągnięcia w
jego ramach wskaźników na osiągnięcie
oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO
KL

Objęcie w ramach Priorytetu 20% dzieci w
wieku 3-5 lat uczestniczących w różnych
formach
edukacji
przedszkolnej
na
obszarach wiejskich

Projekt poprzez doposażenie oddziałów
przedszkolnych działających przy szkołach
podstawowych w gminie …..(nazwa gminy),
w której brak jest przedszkoli (zarówno
publicznych, jak i niepublicznych)/która ma
jeden
z
najniższych
wskaźników
upowszechnienia edukacji przedszkolnej
(tekst do wyboru) w województwie
podniesie ich standard przez co dostosuje do
objęcia opieką przedszkolną dzieci w wieku
3-4 lat, w której to grupie ww. wskaźnik jest
najniższy i wynosi …% dla 3-latków
(podajemy wskaźnik) i …% dla 4-latków
(podajemy wskaźnik). Gmina ……(nazwa
gminy) jest gminą wiejską (dotyczy gmin
wiejskich) Realizacja projektu na terenie
gminy ….…(nazwa gminy)
przygotuje
ośrodki do przyjęcia dzieci młodszych, co w
efekcie przyczyni się do osiągnięcia
wskaźnika określonego w PO KL. (możemy
dopisać inne punkty dodatnie )

UWAGA!!! PROPONUJEMY ZAPISANIE WNIOSKU poprzez polecenie górne ZAPISZ
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Komentarz [A5]: Liczymy z proporcji.
Całość dzieci to 100%. Jeżeli 3-latkowie to
10 dzieci. To wtedy działanie będzie
wyglądać 10:liczba dzieci x 100.

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy
Zamieszczamy informację o doświadczeniu beneficjenta w pozyskiwaniu środków unijnych,
udziale w projektach, np. indywidualizacja. Na końcu należy pamiętać o podaniu wartości
wydatków poniesionych przez beneficjenta w roku poprzednim, a w przypadku stowarzyszeń
roku obrotowym. Wartość projekty nie może przewyższać tych kwot.
Gmina …..(nazwa gminy) posiada następujące doświadczenie w realizacji przedsięwzięć
edukacyjnych oraz współfinansowanych z funduszy strukturalnych:
W 2006 r. uzyskano stypendia dla 15 uczniów (kwota dofinansowania 4300,80 zł.), z EFS
zakupiono Multimedialne Centrum Biblioteczne dla Gimnazjum (kwota dofinansowania
14 847,18 zł). W 2007 r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego dokończono
budowę domu wiejskiego w charakterze świetlicy (kwota dofinansowania 166709 zł.).
Ponadto w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL zrealizowany został projekt "Zajęcia dodatkowe
dziś - szansą na lepsze jutro".
Wartość wydatków poniesionych przez Beneficjenta w poprzednim roku wynosi: 1 000 000
zł.
UWAGA!!! PROPONUJEMY ZAPISANIE WNIOSKU poprzez polecenie górne ZAPISZ
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3.7 Opis sposobu zarządzania projektem
Opis sposobu zarządzania projektem powinien zawierać poniższy tekst.
W każdym organie prowadzącym za bieżący nadzór nad realizacją projektu odpowiedzialni
będą dyrektorzy (m.in. ustalanie harmonogramu, promocja, informowanie koordynatora
o konieczności wprowadzenia zmian).
Zarządzanie projektem powierzone zostanie koordynatorowi projektu. Koordynatorem
projektu będzie…..……………………..(przykład: Kierownik Referatu ds. Oświaty w Urzędzie
Gminy).
Do zadań koordynatora należeć będzie nadzór nad realizacją projektu, bieżące
monitorowanie systematyczności i efektywności jego realizacji oraz jego promocja
za pomocą strony internetowej Gminy ……….. (podajemy nazwę gminy)
Koordynator będzie wykonywał swoje zadania nieodpłatnie, w ramach obowiązków
służbowych. Do zadań koordynatora należy m.in. koordynacja realizacji działań projektu,
dbałość
o merytoryczną wysoką jakość realizacji zadań, nadzór nad zgodnością realizacji projektu
z umową, kontakty oraz korespondencja z IP/IP 2, nadzór i kontrola nad prawidłowym
wydatkowaniem środków finansowych związanym z dokonywanymi zakupami,
monitorowanie prawidłowego przebiegu projektu, sporządzenie wniosku o płatność
i
sprawozdań
finansowych,
ewidencja
wydatków,
monitorowanie
i ewaluacja prawidłowego przebiegu projektu, przygotowanie projektu raportu końcowego.
Rozliczaniem projektu będzie się zajmowała księgowa zatrudniona w Gminie.

W przypadku wystąpienia czynników stanowiących zagrożenia dla prawidłowej realizacji
projektu, wnioskodawca będzie podejmował odpowiednie działania naprawcze.
Doposażenie oddziałów przedszkolnych zostanie przeprowadzone zgodnie z zapisami PZP.
Monitoring projektu prowadzony będzie na bieżąco (realizacja postępu merytorycznego i
finansowego projektu oraz wskaźników projektu).
Wnioskodawca posiada odpowiednie zaplecze techniczne, umożliwiające stworzenie Biura Projektu,
mieszczącego się w Urzędzie Gminy ……………………. z dostępnością do dokumentacji projektu.
Beneficjent zobowiązuje się do zachowania rezultatów projektu, w tym do utrzymania ……(liczba
oddziałów) oddziałów przedszkolnych przez okres co najmniej 2 lat po zakończeniu realizacji
projektu.

Cześć V. OŚWIADCZENIE
W tej części zaznaczamy datę wypełnienia wniosku oraz wstawiamy pieczęć i podpis
osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku
do beneficjenta. Najczęściej jest to wójt gminy. Jeśli jest On nieobecny, to pieczęć przystawia
i podpisuje się osoba do tego upoważniona.
UWAGA!!! PROPONUJEMY ZAPISANIE WNIOSKU poprzez polecenie górne ZAPISZ
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Cześć IV. BUDŻET PROJEKTU
Szczegółowy budżet projektu
1.
2.
3.

Proponujemy, żeby listę produktów i sprzętu do szczegółowego budżetu, przygotować sobie wcześniej w Excellu lub Wordzie
by móc przekopiować je do tabeli we wniosku.
Należy użyć polecenia ”Rozwiń wszystkie zadania”.
Uzupełniamy kolejne pozycje, które przypisaliśmy do zadań w charakterystyce projektu, zaznaczamy, lub nie, cross-financing,
wpisujemy jednostkę miary (szt., kpl., godzina), wpisujemy ilość produktów w projekcie w kolumnie liczba oraz cenę jednostkową w
kolumnie ”Cena jednostkowa”. Przeliczenie całości sprzętu odbywa się przez naciśnięcie przycisku ”Przelicz budżet”. Należy pamiętać by
co jakiś czas klikać to polecenie, aby uzyskać rzeczy witą wartość budżetu.

4.

Kolejne pomoce edukacyjne lub sprzęt dodajemy poprzez naciśnięcie plusa ”+”.

5.

Nazwy sprzętów i artykułów nie powinny zawierać nazw firmowych i własnych sugerujących producenta.

6.

UWAGA!!! PROPONUJEMY ZAPISANIE WNIOSKU poprzez polecenie górne ZAPISZ XML . Instrukcja jak to zrobić na początku
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Kategoria
Crossfinancing
(T/N)

Pomoc
publiczna i
pomoc de
minimis (T/
N)

2014
Stawka
jednostko
wa (T/N)

Zadanie
zlecone
(T/N)

j.m.
Liczba

Cena
jednost.

Razem

Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1)

134 056,00
zł
134 056,00
zł
81 981,00 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)
Zadanie 1: Organizacja placu zabaw
1. Organizacja placu
V
zabaw - Zestaw
wielofunkcyjny do zabaw
- Szkoła Podstawowa w
Pięknej Miejscowości
2. Organizacja placu
V
zabaw - Huśtawka dla
dwóch osób - Szkoła
Podstawowa w Pięknej
Miejscowości
3. Organizacja placu
V
zabaw - Sprężynowiec Szkoła Podstawowa w
Pięknej Miejscowości Szkoła Podstawowa w
Pięknej Miejscowości
4. Organizacja placu
V
zabaw - Bezpieczna
nawierzchnia 1 - Szkoła
Podstawowa w Pięknej

szt.

1

32 999,0
0

32 999,0
0

szt.

1

1484,00

1484,00

szt.

2

999,00

1998,00

m2

100

320,00

32000,00

Miejscowości
5. Organizacja placu
zabaw - Ogrodzenie Szkoła Podstawowa w
Pięknej Miejscowości
6. Organizacja placu
zabaw - Ścianka
wspinaczkowa - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
7. Organizacja placu
zabaw - Bezpieczna
nawierzchnia 2 - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
Zadanie 3: Wyposażenie
8. Meble i wyposażenie Blat prostokątny z
kolorowym obrzeżem Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
9. Meble i wyposażenie Blat kwadratowy z
kolorowym obrzeżem Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
10. Meble i wyposażenie
- Komplet nóg do blatów
z kolorowym obrzeżem Szkoła Podstawowa w

V

szt.

1

3200,00

3200,00

V

szt.

1

3900,00

3900,00

V

m2

20

320,00

6400,00

V

szt.

3

169,00

507,00

V

szt.

2

145,00

290,00

V

szt.

5

122,00

610,00

Wolnej Chwili
11. Meble i wyposażenie
- Krzesełka dziecięce
rozmiar 3 - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
12. Meble i wyposażenie
- Szafka z parą drzwi,
półkami i aplikacją Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
13. Meble i wyposażenie
- Szafka z parą drzwi,
półkami i aplikacja Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
14. Meble i wyposażenie
- Szafka niska typu komin
z półeczkami i aplikacją Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
15. Meble i wyposażenie
- Szafa z dwoma parami
drzwi oraz aplikacją Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
16. Meble i wyposażenie
- Szafka niska typu komin
z półeczkami i aplikacją Szkoła Podstawowa w

V

szt.

25

63,00

1575,00

V

szt.

1

499,00

499,00

V

szt.

1

530,00

530,00

V

szt.

1

320,00

320,00

V

szt.

1

999,00

999,00

V

szt.

1

399,00

399,00

Wolnej Chwili
17. Meble i wyposażenie
- Szafka z 3 półkami i
aplikacją - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
18. Meble i wyposażenie
- Półka wisząca ścienna Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
19. Meble i wyposażenie
- Biurko - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
20. Meble i wyposażenie
- Krzesło obrotowe Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
21. Meble i wyposażenie
- Biblioteczka słoneczna
skośna - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
22. Meble i wyposażenie
- Pojemnik na książki + 2
pojemniki na kółkach Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
23. Meble i wyposażenie
- Szafka - Szkoła

V

szt.

1

440,00

440,00

V

szt.

1

122,00

122,00

V

szt.

1

455,00

455,00

V

szt.

1

200,00

200,00

V

szt.

1

319,00

319,00

V

szt.

1

279,00

279,00

V

szt.

1

449,00

449,00

Podstawowa w Wolnej
Chwili
24. Meble i wyposażenie
- Szafka narożna - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
25. Meble i wyposażenie
- Dywan - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
26. Meble i wyposażenie
- Mata podłogowa polski
alfabet - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
27. Meble i wyposażenie
- Tablice ekspozycyjne Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
28. Meble i wyposażenie
- Parawan niski - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
29. Meble i wyposażenie
- Parawan niski 2 - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
30. Meble i wyposażenie
- Parawan niski
pomarańczowy - Szkoła

V

szt.

1

310,00

310,00

V

szt.

1

449,00

449,00

V

szt.

1

189,00

189,00

V

szt.

1

139,00

139,00

szt.

1

145,00

145,00

szt.

1

145,00

145,00

szt.

1

132,00

132,00

Podstawowa w Wolnej
Chwili
31. Meble i wyposażenie
- Parawan niski zielony Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
32. Meble i wyposażenie
- Łącznik do parawanu 1 Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
33. Meble i wyposażenie
- Łącznik do parawanu 2 Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
34. Meble i wyposażenie
- Łącznik do parawanu
prosty - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
35. Meble i wyposażenie
- Regał z kieszeniami
wysoki - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
36. Wyposażenie
wypoczynkowe Łóżeczko przedszkolne Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
37. Wyposażenie

V

szt.

1

132,00

132,00

szt.

1

20,00

20,00

szt.

1

20,00

20,00

szt.

1

20,00

20,00

szt.

1

299,00

299,00

szt.

25

84,08

2102,00

szt.

4

159,00

636,00

wypoczynkowe Siedzisko, różne kolory Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
38. Wyposażenie
wypoczynkowe Poduszka siedziska Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
39. Wyposażenie
wypoczynkowe - Pościel
różowa - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
40. Wyposażenie szatni Szatnia przedszkolna Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
41. Wyposażenie szatni Drzwi do szatni
przedszkolnej - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
42. Wyposażenie szatni Ławka szatniowa Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
43. Komplet Zabawek i
pomoce dydaktycznych Szkoła Podstawowa w

kpl.

1

255,00

255,00

kpl.

25

80,00

2000,00

V

szt.

5

314,00

1570,00

V

kpl.

5

125,00

625,00

V

kpl.

1

199,00

199,00

kpl.

1

6000,00

6000,00

Wolnej Chwili
44. Komplet pomocy
dydaktycznych - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
45. Komplet artykułów
plastycznych - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
46. Sprzęt interaktywny Projektor multimedialny
krótkoogniskowy - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
47. Sprzęt interaktywny Słuchawki z mikrofonem
- Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
48. Sprzęt interaktywny Telewizor LCD 42” Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
49. Sprzęt interaktywny Laptop - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
50. Sprzęt interaktywny Odtwarzacz DVD - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili

kpl.

1

5000,00

5000,00

kpl.

1

2994,00

2994,00

kpl.

1

4000,00

4000,00

szt.

1

50,00

50,00

V

szt.

1

2584,00

2584,00

V

szt.

1

3200,00

3200,00

V

szt.

1

299,00

299,00

V

51. Sprzęt interaktywny V
Tablica interaktywna 78"
- Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili
52. Sprzęt interaktywny V
Kserokopiarka - Szkoła
Podstawowa w Wolnej
Chwili
4 Współpraca ponadnarodowa
5 Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) (Nie dotyczy )
w tym objęte pomocą publiczną
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
1.
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)

szt.

1

4600,00

4600,00

szt.

1

5962,00

5962,00

0,00

0,00

godzina

0,00

113950,00
85,00%

113950,00
85,00%

134056,00

134056,00

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)
Wydatki objęte pomocą pozostałą
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis
Wkład prywatny

Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing’u i kosztów rozliczanych ryczałtem):
Wklejamy i rozwijamy tekst do wszystkich pozycji objętych cross-financingiem.

Wszystkie wydatki w ramach cross-financingu są niezbędne w celu prawidłowej realizacji projektu, który zakłada doposażenie oddziałów
przedszkolnych.
Uzasadnienie punktów 1, 2, 3, 4, 5 Organizacja placu zabaw - Szkoła Podstawowa w Pięknej Miejscowości: szkoła nie posiada placu zabaw. Jest
teren, na którym taki plac zabaw mógłby powstać.
Uzasadnienie punktów 6, 7 Organizacja placu zabaw - Szkoła Podstawowa w Wolnej Chwili: szkoła ma miejsce, w którym nowy plac zabaw
uzupełniłby zabawki ze starego placu zabaw
Uzasadnienie punktów 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35 Meble i wyposażenie - Szkoła Podstawowa w
Wolnej Chwili: meble w oddziale przedszkolnym nie są dostosowane do potrzeb dzieci 3-4 letnich. Część z tych mebli jest mocno zniszczona.
Uzasadnienie punktów 40, 41, 42 Wyposażenie szatni - Szkoła Podstawowa w Wolnej Chwili: szkoła nie dysponuje szatnią dostosowaną do
potrzeb dzieci 3-4 letnich.
Uzasadnienie punktów 46, 48, 49, 50, 51, 52 Sprzęt interaktywny - Szkoła Podstawowa w Wolnej Chwili: oddział przedszkolny nie dysponuje tak
zaawansowanym sprzętem, na którym można prowadzić zajęcia.
Należy również podać części składowe kompletów zabawek, pomocy, artykułów plastycznych i artykułów zapewniających bezpieczeństwo o ile
znalazły się we wniosku:. Służy do tego miejsce w części pod uzasadnieniem cross-financingu. Kolejne uzasadnienia dodaje się przez polecenie
Dodaj uzasadnienie:
1. Uzasadnienie punktu 43 - Zabawki i pomoce dydaktyczne (komplet):Klocki drewniane kształty (2 szt.) 48,00 zł Klocki drewniane kolorowe 100
(2 szt.) 65,00 zł Beleczki - zestaw mały (1 szt.) 92,00 zł Geometryczne kształty z tworzywa - plastikowa mozaika 1 cm (1 szt.) 48,00 zł Samochód
wywrotka - Gigant Truck (2 szt.) 102,00 zł Trasa dla najmłodszych - ulice, miasta plansza do zabaw samochodami (1 szt.) 60,00 zł Zestaw plansz
podłogowych- cztery pory roku do zabaw samochodami (1 szt.) 369,00 zł Zestaw narzędzi (1 szt.) 38,00 zł Zestaw narzędzi w skrzynce (1 szt.)
41,00 zł Torba z instrumentami (1 szt.) 229,00 zł Koń na biegunach czerwony (1 szt.) 99,00 zł Koń na biegunach niebieski (1 szt.) 99,00 zł Twister
do zabaw ruchowych (1 szt.) 105,00 zł Kryjówka niespodzianek do zabaw ruchowych (1 szt.) 99,00 zł Okrągła plansza na kuli do zabaw
ruchowych (2 szt.) 49,00 zł Mata - Gry w trójkącie do zabaw ruchowych (1 szt.) 125,00 zł Kolor i kształt doz abaw ruchowych (1 szt.) 205,00 zł

Skakanka (25 szt.) 4,00 zł Piłka gimnastyczna 30 cm (5 szt.) 20,00 zł Lalka - Dziewczynka (1 szt.) 84,00 zł Lalka - Chłopiec (1 szt.) 84,00 zł Lalka 50cm (1 szt.) 24,00 zł Chłopiec - 50cm (1 szt.) 24,00 zł Lalka Maja (1 szt.) 12,00 zł Lalka Gucio (1 szt.) 12,00 zł Łóżeczko drewniane dla lalek (1
szt.) 116,00 zł Kącik lekarski (1 szt.) 119,00 zł Zestaw małego lekarza (1 szt.) 12,00 zł Błękitna kuchenka (1 szt.) 269,00 zł Pojemnik na kółkach z
niebieską pokrywą (1 szt.) 67,00 zł Kasa z kalkulatorem Agusia (1 szt.) 60,00 zł Piłka skacząca Hop 45 cm (5 szt.) 29,00 zł Piłka Hop 55 cm (5 szt.)
36,00 zł Tunel Gąsienica (1 szt.) 65,00 zł Woreczki kolory 8 szt. (4 szt.) 36,00 zł Miś Dyzio (3 szt.) 33,00 zł Taca z naczyniami - serwis (1 szt.) 29,00
zł Komplet obiadowy - obiadowy (1 szt.) 57,00 zł Naczepa straż pożarna (1 szt.) 92,00 zł Puzzle drewniane u lekarza (1 szt.) 32,00 zł Puzzle
drewniane w łazience (1 szt.) 32,00 zł Puzzle drewniane ogród warzywny (1 szt.) 32,00 zł Nakładanka drewniana - Kosmos (2 szt.) 19,00 zł
Nakładanka drewniana - Arka Noego (2 szt.) 19,00 zł Domek do zabawy - miejski pomarańczowy (1 szt.) 1 529,00 zł Zestaw zabawek do
piaskownicy - Duży młynek (1 szt.) 20,00 zł Zestaw zabawek do piaskownicy - Wesoła piramidka z wiaderkami (1 szt.) 26,00 zł Zestaw zabawek
do piaskownicy - Foremki do piasku (1 szt.) 10,00 zł Zestaw zabawek do piaskownicy- Łopatki i grabki (1 szt.) 15,00 zł Zestaw zabawek do
piaskownicy - Piasek i woda (1 szt.) 20,00 zł Zestaw zabawek do piaskownicy - Taczka mała (1 szt.) 28,00 zł Zestaw zabawek do piaskownicy Maxi łopatka i grabki (1 szt.) 15,00 zł Naczepa z zestawem zabawek do piasku (1 szt.) 59,00 zł Wózek-Przyczepa z kompletem zabawek do piasku
(1 szt.) 69,00 zł Wiaderko do piaskownicy (1 szt.) 6,00 zł
SUMA: 6000,00 zł
2. Uzasadnienie punktu 44 - Pomoce dydaktyczne (komplet):
Bajki Grajki - zestaw edukacyjny 1 (1 szt.) 154,00 zł Bajki Grajki - zestaw edukacyjny 2 (1 szt.) 154,00 zł Gra - Jaś i Małgosia (1 szt.) 19,00 zł Gra Czerwony kapturek (1 szt.) 19,00 zł Uczymy się słówek- książka z ćwiczeniami (25 szt.) 54,00 zł Zdjęcia dydaktyczne - Skojarzenia (1 szt.) 50,00 zł
Mapa Polski - makatka (1 szt.) 370,00 zł Gra memory - Flagi państw (2 szt.) 24,00 zł Unia Europejska - gra dla najmłodszych (1 szt.) 45,00 zł
Drzewa cztery sezony - plansze przyrodnicze (1 szt.) 62,00 zł Makatka uczymy się recyklingu - kosze na odpady (1 szt.) 159,00 zł Ekologiczne
Puzzle - Cztery pory roku (5 szt.) 41,00 zł Bawmy się liczbami - Plansza magnetyczna Adaptaboard (6 szt.) 166,00 zł Bawmy się liczbami - Zestaw
elementów magnetycznych "Dodawanie" (6 szt.) 86,00 zł Liczydło na stojaku - duże (1 szt.) 329,00 zł Magnetyczna linijka gigant (1 szt.) 425,00 zł
Oko rysia - rozwijamy nasze umiejętności (1 szt.) 99,00 zł
SUMA: 5000,00 zł

Uzasadnienie punktu 45 - Artykuły plastyczne (komplet):
Brystol kolorowy A3 (3 szt.) 23,00 zł Brystol Biały A4 (5 szt.) 23,00 zł Papier kolorowy A4 (10 szt.) 26,00 zł Blok rysunkowy kolorowy A4 (6 szt.)
9,00 zł Blok rysunkowy kolorowy A4 (2 szt.) 3,00 zł Bibuła gładka 30 ark. (11 szt.) 11,00 zł Krepina kropki mix (10 szt.) 22,00 zł Krepina - Paski
mix (10 szt.) 22,00 zł Krepina gwiazdy mix (10 szt.) 13,00 zł Nożyczki ergo 5 szt. (6 szt.) 18,00 zł Plastelina zestaw klasowy (10 szt.) 42,00 zł
Kredki długie cienkie trójkąt 24 szt. (15 szt.) 11,00 zł Taśma samoprzylepna (3 szt.) 6,00 zł Klej w sztyfcie 35 g (30 szt.) 8,00 zł Klej uniwersalny 1l.
(10 szt.) 20,00 zł Tempery 1 - litrowe - 6 kolorów (4 szt.) 84,00 zł Pędzle standard mix 24 szt. (1 szt.) 42,00 zł Pędzle uniwersalne 24 szt. (1 szt.)
52,00 zł Pędzle szerokie mix 12 szt. (2 szt.) 35,00 zł Tektura falista mix kolorów (4 szt.) 17,00 zł Tektura falista tęczowa (4 szt.) 20,00 zł
SUMA: 2994,00 zł

Harmonogram realizacji projektu
Zaczynamy od polecenia ”Rozwiń wszystkie zadania”. Okres realizacji zadań uzależniony jest od okresu jaki przewidzieliśmy na realizację
projektu.
1.

W tym miejscu zaznaczamy terminy w jakich będziemy wykonywać dane czynności przypisane do zadań:
Zadanie 1 - Organizacja placu zabaw
W tym miejscu planujemy jakie czynności będą przypadać na to zadanie, np.
- Etap 1: Przygotowanie projektu oraz badanie rynku
- Etap 2: Ogłoszenie przetargu
- Etap 3: Realizacja przetargu i zakup sprzętu
2.
Zarządzanie projektem:
W tym przypadku zaznaczamy wszystkie miesiące, w okresie realizacji projektu przez zaznaczenie kwadratu i polecenia ”Zaznacz
wszystko”.
Rok

2014

Kwartał

-

-

Miesiąc

7

8

9

Zadanie 1 - Organizacja placu
zabaw

V

V

V

Etap 1: Przygotowanie
projektu oraz badanie rynku

V

V

Etap 2: Ogłoszenie przetargu

V

V

10

11

12

Etap 3: Realizacja przetargu i
zakup sprzętu, dostawa
sprzętu

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Zadanie 2 - Wyposażenie
Etap 1: Przygotowanie
projektu oraz badanie rynku

V

Etap 2: Ogłoszenie przetargu

V

V

Etap 3: Realizacja przetargu i
zakup sprzętu, dostawa
sprzętu

V

Zarządzanie projektem

V

V

V

V

V

V

Zarządzanie i monitorowanie
projektu

V

V

V

V

V

V

Klikamy polecenie ”Dalej”
Następnie z górnego wiersza poleceń wybieramy polecenie ”Sprawdź”
Jeśli wniosek nie wymaga poprawek, wybieramy polecenie ”Zapisz XML”, a potem ”Utwórz PDF”. Zapisujemy poprzez naciśnięcie na linku
prawego przycisku myszy i kliknięcie polecenie ”Zapisz link jako”, wybieramy lokalizację do zapisu.
Otwieramy PDF. Wniosek drukujemy w dwóch egzemplarzach. Wersje XML i PDF nagrywamy na płyty.

