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Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
Projekt: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich
obszarów województwa podkarpackiego.
Działanie III. 3.1.2 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych

WNIOSEK O DOTACJĘ
Nabór wniosków nr II
2 stycznia 2014 – 14 lutego 2014
wniosek nr
(tylko do celów urzędowych)

Instytucja Realizująca Projekt: Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, tel. 13
46 388 50, e-mail: biuro@fundacjakarpacka.org, www.alpykarpatom.pl
Operator Dotacji: Bieszczadzkie Forum Europejskie, ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko, tel./faks:
13 46-962-72, e-mail: bf5@gazeta.pl , www.bfe-lesko.pl
Instytucja Realizująca:

Operator Dotacji:

STRONA |2
Załącznik nr 1 do Wytycznych do wniosku o dotację, Nabór wniosków nr II, Górski Fundusz Organizacji
Pozarządowych Wniosek o dotację

Nazwa wnioskodawcy

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawie Dolnej

Dane kontaktowe wnioskodawcy dla celów niniejszego naboru:
Adres pocztowy:

Tarnawa Dolna 52, 38-516 Tarnawa Dolna

Numer telefonu:

604252793

Numer faks:

-

Osoba kontaktowa:

Daniel Marcinik

Adres e-mail osoby
kontaktowej:

danielmarcinik@wp.pl

Adres strony internetowej
wnioskodawcy

-

Status prawny

stowarzyszenie

Partnerzy1

Nie dotyczy

Całkowity czas trwania
projektu:

3 miesiące

Jakiekolwiek zmiany dotyczące adresu, numerów telefonów i faksu, a w szczególności adresu
poczty e-mail muszą być zgłoszone pisemnie do Operatora Dotacji. Operator Dotacji nie będzie
odpowiedzialny, jeżeli nie będzie mógł się skontaktować z wnioskodawcą z powodu nieaktualnych
danych kontaktowych.

1

Jeżeli dotyczy: należy dodać tyle wierszy ilu jest partnerów
Instytucja Realizująca:

Operator Dotacji:
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UWAGA
Wszystkie dane osobowe (takie jak nazwiska, adresy, życiorysy, itp.) wymienione
w formularzu wniosku będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
w zakresie przetwarzania danych osobowych przez operatora dotacji i inne osoby
zaangażowane w realizację Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zgodnie
z dokumentami programowymi i wytycznymi dotyczącymi niniejszego naboru i swobodnego
przepływu tych danych. Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym formularzu są
konieczne do oceny wniosku i będą przetwarzane wyłącznie w tym celu przez Operatora
Dotacji. Na życzenie mogą Państwo otrzymać swoje dane oraz macie prawo ich poprawienia
lub uzupełnienia. We wszelkich kwestiach związanych z tymi danymi, prosimy o kontakt
z Operatorem Dotacji. Beneficjenci mogą złożyć skargę w związku z przetwarzaniem ich
danych osobowych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Instytucja Realizująca:

Operator Dotacji:
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I.PROJEKT

1.

OPIS PROJEKTU

1.1. Tytuł
„Renowacja Miejsca Pamięci Ku Czci Bohaterów Rozstrzelanych przez Niemców wraz z przyległym do
niego terenem”.

1.2. Lokalizacja
województwo podkarpackie, powiat sanocki, gmina Zagórz, miejscowość Tarnawa Dolna

1.3. Koszt projektu i kwota wnioskowanego dofinansowania
Całkowite koszty
kwalifikowalne – całkowite
koszty projektu (A)

Kwota wnioskowanego
dofinansowania (B)

23 000,00 PLN

20 700,00 PLN

Udział % kwoty
dofinansowania
w całkowitych kosztach
projektu (100*B/A)
90 %

1.4. Podsumowanie (maksymalnie 300 wyrazów)
Czas trwania projektu

3 miesiące

Cele projektu

Cel główny: poprawa stanu dostosowania obszaru gminy Zagórz do
potrzeb społecznych, kulturowych i turystycznych poprzez odnowienie
przestrzeni i miejsc historycznych pod względem technicznym,
estetycznym i funkcjonalnym.
Cele szczegółowe:


poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o porządkowanie
i renowację miejsc pamięci na terenie gminy Zagórz;



zachowanie

tożsamości

kulturowej

poprzez

utrzymanie
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i wyeksponowanie zasobów dziedzictwa kulturowego;

Partner/-zy

stworzone możliwości prowadzenia edukacji historycznej dla
mieszkańców regionu i turystów przybywających w Bieszczady.

Nie dotyczy
2

Grupa/-y docelowa/-e



mieszkańcy gminy Zagórz;



turyści odwiedzający ten region Bieszczadów;



dzieci i grono pedagogiczne szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
gminy Zagórz ze szczególnym uwzględnieniem Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Tarnawie Dolnej – opiekuna pomnika.

Szacunkowe rezultaty





Główne działania

wzrost poziomu wiedzy wśród turystów odwiedzających ten region
Bieszczadów na temat historii i dziedzictwa kulturowego gminy;
wzrost liczby i poziomu kompetencji merytorycznych osób zawodowo
i społecznie zajmujących się turystyką;
wzrost jakości promocji w zakresie
znajdujących się na terenie gminy Zagórz;

zasobów

historycznych

1. Wybór wykonawcy.
2. Realizacja projektu.
3. Promocja projektu.
4. Utworzenie podstrony internetowej, na temat realizacji projektu
i miejsca pamięci na stronie internetowej Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Tarnawie Dolnej – www.gimtarnawa.zagorz.info.
5. Zakończenie realizacji projektu.

1.5. Cele (maksymalnie 150 wyrazów)
Opisz ogólny cel projektu oraz cele szczegółowe, które projekt zamierza osiągnąć.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace renowacyjne Pomnika ku Czci Bohaterów
Rozstrzelanych przez Niemców wraz z przyległym do niego terenem, co poprawi jego stan
zachowania i zatrzyma proces degradacji. Projekt wpłynie w sposób znaczący i pozytywny na

budowanie tożsamości na poziomie lokalnym w wymiarze społecznym, kulturalnym i
ekonomicznym. Poprzez poszczególne działania podejmowane podczas realizacji projektu
2

“Grupy docelowe” są to grupy osób/organizacji, na które projekt będzie miał pozytywny wpływ zgodnie z celami
projektu, w ramach którego dany nabór jest ogłaszany; powinny one być zgodne ze wskazaniami wytycznych dla naboru
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tworzyć się będą więzi społeczne i gospodarcze, integrować się będą mieszkańcy gminy.
Podstawową ideą jaka towarzyszy autorom przedsięwzięcia, jest przygotowanie i realizacja
projektu, który zapoczątkuje tendencję, polegającą na organizacji wspólnych zamierzeń w
zakresie ochrony dziedzictwa, edukacji historycznej, zachowanie tożsamości kulturowej, a w
konsekwencji do rozwoju życia społecznego i ekonomicznego. Podejmowane działania
wzbogacą ofertę turystyczną oraz kulturalną, podniosą atrakcyjność lokalnych obszarów,
poprzez nadanie im odpowiedniego kształtu w sferze społecznej, kulturalnej i gospodarczej.

1.6. Adekwatność działań w ramach projektu (maksymalnie 400 wyrazów)
Proszę podać następujące informacje:
Proszę podać szczegółowy opis grup docelowych / końcowych beneficjentów i ich szacunkową
liczbę.
Proszę zidentyfikować konkretne potrzeby lub problemy, które projekt ma rozwiązać oraz
postrzegane problemy, potrzeby lub ograniczenia grup docelowych.
Proszę wykazać jak działania przyczynią się do osiągnięcia pożądanych celów i rezultatów dla
niniejszego naboru, tj.
- wsparcie działalności organizacji w zakresie turystyki, produktu lokalnego, promocji i kultury,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej lub wydłużenie sezonu turystycznego w regionie,
- wdrażanie doświadczeń szwajcarskich w zakresie wsparcia sektora biznesu okołoturystycznego,
produktu lokalnego i/lub promocji region
- utworzenie miejsc pracy.

Projekt obejmuje zadania związane z poprawą estetyki i funkcjonalności poprzez odnowienie
miejsca Pamięci Ku Czci Bohaterów Rozstrzelanych przez Niemców wraz z przyległym do
niego terenem. Ze względu na miejsce położenia – u podnóża góry „Gruszka” i szczególne
znaczenie nie tylko dla mieszkańców Tarnawy Dolnej i Górnej, podstawową grupą docelową
projektu są mieszkańcy gminy Zagórz, których liczebność na dzień 31.12.2013 r. wynosiła
13 279 osób.
Kolejną grupę docelową projektu stanowią turyści docierający w ten rejon Bieszczadów. Ze
względu na rosnący ruch turystyczny w regionie, przy pomocy odpowiednio przygotowanej
akcji informacyjno-promocyjnej, zasięg przekazu dotyczącego realizacji przedsięwzięcia,
ochrony cennych i niezwykle ważnych historycznie miejsc gminy Zagórz, będzie naprawdę
imponujący. Szacuje się, że miejsce realizacji projektu odwiedzi rocznie kilkaset turystów z
całej Polski.
Ostatnią i kluczową grupę docelową projektu stanowią dzieci i młodzież gminy. Według
danych statystycznych za rok 2012 r. do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie
gminy uczęszczało ok. 1100 dzieci. Szczególnie istotną rolę pełni tu Szkoła Podstawa i
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Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, do której uczęszcza obecnie około 320 uczniów. Ich rola jest
znacząca ze względu na bezpośrednie zaangażowanie w opiekę nad pomnikiem. Takie
działanie wpływa na jakość edukacji, szczególnie tej z zakresu wiedzy o miejscu zamieszkania,
o lokalnej kulturze i historii. Przy pomocy OSP w Tarnawie Dolnej polegającej na objęciu
opieką pomnika oraz wsparciu kadry nauczycielskiej, zostanie wychowana młodzież, która w
przyszłości będzie mogła działać na rzecz ochrony dziedzictwa.
Na terenie gminy Zagórz znajduje się wiele cennych zabytków, miejsc kultu, pamięci, których
właściciele są zobowiązani do dbałości o ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. Stąd
konieczność troski o stan techniczny tych obiektów i podejmowanie działań
zabezpieczających przed niszczeniem. Projekt obejmuje zakresem działań Pomnik Ku Czci
Bohaterów Rozstrzelanych przez Niemców. Jego obecny stan techniczny jednoznacznie
wskazuje na konieczność przeprowadzenia pilnych prac remontowych i konserwacyjnych.
Przedmiotowy projekt zawiera działania zmierzające do kompleksowej ochrony miejsca
poległych, jak i uporządkowania związanej z nim przestrzeni, czyniąc ją atrakcyjniejszą
zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, z którymi okoliczne miejscowości wiążą nadzieje
na rozwój ekonomiczny. W wyniku problemów związanych z ograniczonymi środkami
finansowymi, które Stowarzyszenie może przeznaczyć na ochronę, obszar i pomnik objęty
projektem zatraciły znaczenie i rangę historycznego miejsca. Nastąpiło wyraźne obniżenie
wartości estetycznej przestrzeni publicznej w jego obrębie wraz z przylegającym otoczeniem.
Gmina posiada wysokie walory przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe, które nie są w
wystarczający sposób wykorzystywane i eksponowane. Kluczowymi przeszkodami we
właściwym wykorzystaniu bogatego potencjału turystycznego jest m. in. zły stan techniczny
części infrastruktury i zaburzona estetyka oraz ład przestrzenny, zły stan techniczny obiektów
podlegających ochronie konserwatorskiej, zaniedbane, często zdewastowane obiekty
zabytkowe, słabe oznakowanie obiektów/miejsc atrakcyjnych turystycznie, ograniczone
możliwości finansowe realizacji inwestycji z zakresu ochrony miejsc o szczególnym znaczeniu
dla mieszkańców miejscowości położonych w gminie Zagórz.
Wdrażanie doświadczeń szwajcarskich na tym gruncie, w przypadku beneficjentów projektu,
będzie możliwe, ze względu na realizowany przez Gminę Zagórz projekt „AKADEMIA
DEMOKRACJI I ROZWOJU – kształtowanie lokalnego aktywnego społeczeństwa
obywatelskiego oraz wzajemny transfer wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania
podstawowych problemów społeczności lokalnych w oparciu o doświadczenia samorządowe
Gminy Zagórz (Polska) oraz Villars-sur-Glâne (Szwajcaria)”.
1.7. Metodologia (maksymalnie 300 wyrazów)
Proszę opisać szczegółowo:
działania i sposoby realizacji działań w ramach projektu;
rolę wnioskodawcy i poszczególnych partnerów projektu (jeśli dotyczy) w działaniach (zespół
według funkcji: nie ma potrzeby podawania nazwisk poszczególnych osób);
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główne środki/zasoby proponowane do wdrożenia projektu (wyposażenie, materiały, usługi
i dostawy przeznaczone do zakupu lub wynajęcia), o ile to możliwe w odniesieniu do konkretnych
działań;
rezultaty projektu w odniesieniu do celów niniejszego naboru;
obiektywne, sprawdzalne wskaźniki rezultatów projektu (ilość).
Geneza projektu bierze się z przewidywanych zamierzeń doprowadzających do zintegrowania
przez wnioskodawcę działań w zakresie kultury, a także ochrony i zachowania dziedzictwa
kulturowego. Efektywne promowanie regionu w kategoriach kulturalnych polega na właściwym
wykorzystaniu jego walorów nie tylko krajobrazowych, ale przede wszystkim kulturowych.
Wykorzystanie potencjału stanowi ważne ogniwo w rozwoju lokalnej społeczności z
uwzględnieniem promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego. W celu sprawnej realizacji
powyższych założeń zostały wyznaczone główne zadania niezbędne dla sprawnego wykonania
zadania:
Wybór wykonawcy. Podmioty gospodarcze niezbędne do realizacji działań projektowych zostaną
wybrane według procedury zapytania o cenę, na podstawie ofert złożonych przez potencjalnych
wykonawców.
Realizacja projektu. W ramach renowacji miejsca pamięci zostanie wykonany chodnik z kostki
brukowej (ok. 72 m2), zostaną usunięte drzewa bezpośrednio zagrażające elementom
architektonicznym, odnowiony zostanie pomnik i pamiątkowy krzyż, istniejące ogrodzenie
zostanie poddane konserwacji, zamontowane zostaną elementy małej architektury (dwie ławki i
kosz), tablica informacyjna o miejscu straceń oraz duży drogowskaz w stronę miejsca straceń
przy drodze powiatowej Tarnawa Górna – Lesko.
Promocja projektu. Działania promocyjne na etapie realizacji projektu będą realizowane poprzez
zamieszczenie informacji z przebiegu realizacji projektu na stronie internetowej Urzędu Gminy
Zagórz oraz miejscowego gimnazjum. We wspomnianych mediach przez cały czas trwania
projektu będą pojawiać się bieżące informacje o jego realizacji wraz ze zdjęciami i opisami z
poszczególnych działań. W miejscu realizacji zadania umieszczona zostanie tablica pamiątkowa.
Dokumentacja, korespondencja będą eksponowane logiem programu. Przewiduje się
zamieszczenie informacji o realizacji projektu w regionalnej prasie oraz na lokalnych portalach
internetowych. Wszystkie działania promocyjne będą zgodne z wytycznymi grantodawcy.
Utworzenie podstrony internetowej, na temat realizacji projektu i miejsca pamięci. Na stronie
prowadzonej
przez
Gimnazjum
im.
Jana
Pawła
II
w
Tarnawie
Dolnej
(www.gimtarnawa.zagorz.info) utworzona zostanie zakładka projektu, na której będą
zamieszczone materiały na temat najcenniejszych osobliwości historycznych, kulturalnych i
przyrodniczych miejscowości Tarnawa Dolna i Górna oraz aktualności dotyczące realizacji
projektu.
Zakończenie realizacji projektu. Działanie polegać będzie na ostatecznym odbiorze robót i
rozliczeniu dotacji.
Nad prawidłowym przebiegiem realizacji poszczególnych działań czuwać będą członkowie OSP w
Tarnawie Dolnej, którzy będą również odpowiedzialni za prowadzenie księgowości i rozliczenie
projektu. Na potrzeby Przedsięwzięcia zostanie zorganizowane biuro projektowe w Przedszkolu
Niepublicznym w Tarnawie Dolnej.
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W wyniku realizacji projektu przewiduje się osiągnięcie poniżej opisanych rezultatów
mierzonych następującymi wskaźnikami:





wzrost liczby mieszkańców i turystów odwiedzających ten region mierzony ilością osób
odwiedzających miejsce realizacji projektu. Szacuje się, że w ciągu roku będzie to ok. 800
osób, łącznie z wycieczkami edukacyjnymi prowadzonymi w lokalnych szkołach;
wzrost liczby i poziomu kompetencji merytorycznych osób zawodowo i społecznie
zajmujących się turystyką. Ze względu na postępująca degradację pomnika i źle oznaczona
trasę miejsce to jest często pomijane przez osoby zawodowo zajmujące się turystyka,
realizacja przyczyni się do zwiększonego zainteresowania miejscem pamięci a w
konsekwencji do pogłębienia wiedzy na jego temat;
wzrost jakości i skuteczności promocji w zakresie zasobów historycznych znajdujących się na
terenie gminy Zagórz - zakładany poziom tego wskaźnika to ok. 150 odsłon strony
internetowej miesięcznie.

1.8. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu
Data rozpoczęcia projektu: 1 maja 2014 r.
Data zakończenia projektu: 30 lipiec 2014 r.
Czas trwania projektu będzie wynosić 3 miesiące.
Proszę wypełnić zakładkę 3, Harmonogram, Załącznika 2 do Wniosku aplikacyjnego (Excell).
Zaleca się, aby wnioskodawcy szacując czas trwania działań oraz całego projektu bazowali na
realnym ich czasie trwania, a nie na najkrótszym możliwym do realizacji. Wnioskodawcy powinni
wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które mogą mieć wpływ na harmonogram realizacji
projektu.
Działania wymienione w harmonogramie działań powinny być zgodne z działaniami opisanymi
szczegółowo w punkcie 1.7.
Harmonogram działań projektu powinien być wystarczająco szczegółowy, aby przedstawić okres
przygotowania i wdrożenia każdego działania.

1.9. Trwałość (maksymalnie 250 wyrazów)
Opisz zagrożenia, które mogą negatywnie wpływać na realizację działań w ramach projektu oraz
odpowiednie środki naprawcze w celu ograniczenia tych zagrożeń.
Opisz mierzalne produkty projektu.
Wyjaśnij, w jaki sposób będzie zapewniona trwałość po zakończeniu projektu (organizacja
i finansowanie dalszych działań, źródeł dochodów na pokrycie przyszłych kosztów eksploatacji
i utrzymania, itp.).
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Założenia niniejszego projektu są gwarantem trwałości po jego zakończeniu. Przyczynią
się one do aktywnej współpracy między organizacjami w zakresie ochrony zabytków,
miejsc o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców gminy. Poprzez realizację projektu
będzie możliwe wzmocnienie wizerunku i konkurencyjności tej części Bieszczadów.
Dogodne położenie, atrakcyjność obszaru oraz olbrzymi fachowy kapitał ludzki są
gwarantem trwałości zamierzonych i zrealizowanych działań. Projekt przyniesie
długotrwałe korzyści dla wnioskodawcy i mieszkańców, wpływając na ich edukację
historyczną, poczucie tożsamości i więzi z miejscem zamieszkania, a także na kreowanie
wspólnych produktów turystycznych.
Mierzalnymi produktami projektu są: 1) odnowione miejsce pamięci - Pomnika ku Czci
Bohaterów Rozstrzelanych przez Niemców, 2) stała zakładka na stronie internetowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej, zawierająca m.in. informację na temat
przedmiotu projektu, 3) elementy małej architektury, w postaci ławek i koszy
zamontowane w miejscu realizacji zadania. W trakcie realizacji zadania mogą pojawić się
pogodowe zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację projektu. W
przypadku długotrwałych opadów deszczu mogą wystąpić problemy z realizacją zadania.
W takiej sytuacji przewidziano dłuższy – 3 miesięczny okres realizacji zadania oraz
wsparcie członków jednostki OSP szczególnie w zakresie dostarczenia niezbędnych
materiałów na miejsce realizacji zadania.

2.

BUDŻET PROJEKTU

Proszę wypełnić zakładkę 1, Budżet, Załącznika 2 do Wniosku aplikacyjnego (Excell).
W razie potrzeby proszę o podanie związku wydatków z działaniami.

3.

OCZEKIWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Proszę wypełnić zakładkę 2, Źródła Finansowania, Załącznika 2 do Wniosku aplikacyjnego celem
dostarczenia informacji na temat oczekiwanych źródeł finansowania projektu.
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II. WNIOSKODAWCA
Nazwa organizacji:

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawie Dolnej
(OSP-TD)

IDENTYFIKACJA

Skrót: (OSP-TD)
Numer KRS: 0000122918
NIP: 687-186-50-77
REGON (jeśli dotyczy): 180185385
Data rejestracji: 12.07.2002 r.
Oficjalny adres, pod którym wnioskodawca jest
Tarnawa Dolna 52, 38-516 Tarnawa Dolna
zarejestrowany:
Adres e-mail organizacji: Numer telefonu: 604252793
Numer faksu: Adres strony internetowej organizacji:
Nazwisko, tel. i e-mail osoby do kontaktu:

Daniel Marcinik, 783 250 105,
danielmarcinik@wp.pl
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III. PARTNERZY UCZESTNICZĄCY W PROJEKCIE
1.

OPIS PARTNERÓW (JEŚLI DOTYCZY)

Ta sekcja musi zostać uzupełniona dla każdego partnera w rozumieniu sekcji 2.1.2 wytycznych dla
wnioskodawców. Proszę zrobić tyle kopi tabeli ile konieczne, aby wprowadzić opis wszystkich
partnerów.

Partner 1
Skrót: Nie dotyczy
Numer KRS: Nie dotyczy
NIP:
REGON (jeśli dotyczy):

Nie dotyczy

Data rejestracji: Nie dotyczy
Oficjalny adres, pod którym Partner jest
Nie dotyczy
zarejestrowany:
Adres e-mail organizacji: Nie dotyczy
Numer telefonu: Nie dotyczy
Numer faksu: Nie dotyczy
Adres strony internetowej organizacji: Nie dotyczy
Rola w projekcie: Nie dotyczy
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IV. OŚWIADCZENIE O PARTNERSTWIE
1.

OŚWIADCZENIE O PARTNERSTWIE (JEŚLI DOTYCZY)

Partnerstwo to związek dwóch lub więcej organizacji włączający solidarną odpowiedzialność
dotyczącą realizacji wnioskowanego projektu. Celem zapewnienia właściwej i płynnej realizacji
projektu Operator Dotacji wymaga, aby wszyscy partnerzy to potwierdzili poprzez wyrażenie zgody na
stosowanie zasad dobrej praktyki partnerstwa określonych poniżej.
1.

Wszyscy partnerzy muszą zapoznać się z wnioskiem aplikacyjnym i zrozumieć ich
rolę w projekcie przed złożeniem wniosku do Operatora Dotacji.

2.

Partnerzy muszą zapoznać się ze wzorem umowy o dotację i zrozumieć jakie będą
ich zobowiązania wynikające z umowy, jeśli dotacja zostanie przyznana.
Upoważniają oni wnioskodawcę do podpisania umowy z Operatorem Dotacji
i reprezentowania ich we wszelkich kontaktach z Operatorem Dotacji w sprawach
dotyczących realizacji projektu.

3.

Wnioskodawca musi prowadzić regularne konsultacje ze swoimi partnerami i na
bieżąco informować ich o wszystkich kwestiach dotyczących postępów projektu.

Zapoznałem się i zaakceptowałem wniosek aplikacyjny składany do Operatora Dotacji.
Zobowiązuję się do przestrzegania zasad dobrej praktyki partnerstwa.
<Poniższa tabela powinna być utworzona dla wszystkich partnerów. Wszyscy partnerzy powinni
złożyć podpisy zgodnie z zasadami reprezentacji>.
Imię i nazwisko: Nie dotyczy
Organizacja: Nie dotyczy
Funkcja: Nie dotyczy
Podpis: Nie dotyczy
Data i miejsce: Nie dotyczy
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V.DEKLARACJA WNIOSKODAWCY
Wnioskodawca, reprezentowany przez osobę podpisaną, będącą upoważnionym
przedstawicielem wnioskodawcy, w ramach niniejszego naboru, reprezentujący wszystkich
partnerów we wnioskowanym projekcie, oświadcza niniejszym, że:
1. Posiada źródła finansowania, kompetencje zawodowe i kwalifikacje określone
w wytycznych do niniejszego naboru;
2. Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków przewidzianych w oświadczeniu
o partnerstwie zamieszczonym we wniosku i z zasadami dobrej praktyki partnerstwa;
3. Jest bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie, zarządzanie i realizację projektu
z partnerami (jeśli dotyczy), i nie działa jako pośrednik;
4. Wnioskodawca i każdy z partnerów (jeśli dotyczy) są kwalifikowani zgodnie z kryteriami
zawartymi w wytycznych do niniejszego naboru;
5. Jeśli zostanie mu przyznana dotacja zaakceptuje warunki umowne określone
w standardowej umowie dotacji;

4. Wnioskodawca i jego partnerzy są świadomi, że w celu ochrony interesów finansowych
Operatora Dotacji ich dane osobowe mogą być przekazywane osobom dokonującym audytu.
Podpisano w imieniu wnioskodawcy

Imię i nazwisko:Adam Malec

Stanisław Baraniewicz

Podpis:
Stanowisko:Prezes
Data:21.02.2014r.

Skarbnik
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VI. LISTA SPRAWDZAJĄCA
Tytuł projektu: „Renowacja Miejsca Pamięci Ku Czci Bohaterów Rozstrzelanych przez Niemców wraz z
przyległym do niego terenem”.
PRZED WYSŁANIEM PAŃSTWA WNIOSKU PROSZĘ SPRAWDZIĆ CZY WSZYSTKIE NASTĘPUJĄCE
KRYTERIA I WARUNKI SĄ SPELNIONE:
/Do zaznaczenia przez wnioskodawcę/
CZĘŚĆ 1 (FORMALNA)
1. Wniosek jest napisany na komputerze i jest sporządzony w języku polskim (Załącznik 1).
2. Deklaracja wnioskodawcy została wypełniona i podpisana (Sekcja IV wniosku).
3. Złożono jeden oryginał i jedną kopię wniosku potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
4. Wersja elektroniczna wniosku jest załączona.
5. Każdy partner podpisał oświadczenie o partnerstwie (Sekcja III wniosku). <proszę wskazać „nie
dotyczy” (ND) jeżeli nie ma partnerów>
6. Budżet jest przedstawiony w wymaganym formacie, jest sporządzony w złotych (Załącznik 2).
7. Wyciąg z KRS jest załączony (Wnioskodawca oraz Partner – jeśli dotyczy) (Załącznik 3).
8. Statut wnioskodawcy jest załączony (Wnioskodawca oraz Partner – jeśli dotyczy) (Załącznik 4).
9. Oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz podatkami jest załączone
(Załącznik 5).
10. Oświadczenie wnioskodawcy o gotowości zapewnienia wkładu własnego jest załączone
(Załącznik 6).
11. Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT (załącznik 7).

TAK
x
x
x
x
ND
x
x
x
x
x
x

CZĘŚĆ 2 (KWALIFIKOWALNOŚĆ)
1. 12. Wnioskodawca i jego partnerzy (jeśli dotyczy) są kwalifikowalni zgodnie z wytycznymi dla
wnioskodawców dla niniejszego naboru.
1. 13. Czas trwania projektu mieści się w ramach określonych w wytycznych dla wnioskodawców dla
niniejszego naboru.
1. 14. Lokalizacja działań projektu znajduje się w obszarze kwalifikowalnym zgodnie z zapisami
wytycznych dla wnioskodawców dla niniejszego naboru.
1. 15. Działania pokazane we wniosku są kwalifikowane zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców dla
niniejszego naboru.
1. 16. Wnioskodawca i jego partnerzy (jeśli dotyczy) ubiegają się o dofinansowanie tylko
przedmiotowego projektu w ramach niniejszego naboru.
1. 17. Koszty wskazane we wniosku są kwalifikowalne zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców dla
niniejszego naboru.

x
x
x
x
x
x
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1. 18. Wkład rzeczowy nie przekracza poziomu procentowego wskazanego w wytycznych dla
wnioskodawców w ramach niniejszego naboru.
1. 19. Wnioskowana kwota dofinansowania nie jest niższa niż 5000 PLN.
1. 20. Wnioskowana kwota dofinansowania nie jest wyższa niż 21 000 PLN.
1. 21. Wnioskowana kwota dofinansowania nie jest wyższa niż 90 % całkowitych kosztów
kwalifikowalnych.

x
x
x
x
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VII. ARKUSZ OCENY

(DO UŻYTKU KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE)
tak

ETAP 1: SESJA OTWIERAJĄCA I WERYFIKACJA FORMALNA

1. Termin złożenia został dotrzymany
2. Wniosek aplikacyjny spełnił kryteria określone w części 1 listy sprawdzającej (Sekcja V
wniosku aplikacyjnego)
Weryfikacja formalna została przeprowadzona przez: …………………..……………………………..…
Data:………………………………….
DECYZJA 1:
Komisja rekomenduje wniosek do oceny po pozytywnym przejściu weryfikacji formalnej.

ETAP 2 : WERYFIKACJA KWALIFIKOWALNOŚCI

3. Wniosek aplikacyjny spełnia wszystkie wymogi wymienione w części 2 listy sprawdzającej
(Sekcja V część 2 wniosku aplikacyjnego).
4. Załączniki wymienione poniżej, załączone zgodnie z wytycznymi (3, 4, 5, 6, 7), potwierdzają
spełnienie wymogów dotyczących kwalifikowalności wnioskodawcy i jego partnerów (jeśli
dotyczy).
a. Statut/dokumenty rejestracyjne wnioskodawcy
b. Statut/dokumenty rejestracyjne wszystkich partnerów
Ocena kwalifikowalności została przeprowadzona przez: …………………………………………………
Data:………………………..

ETAP 3: PEŁNA OCENA WNIOSKU APLIKACYJNEGO
DECYZJA:

A. Komisja nie stwierdziła, że wniosek jest niekwalifikowalny w ramach niniejszego naboru
B. Wniosek otrzymał przynajmniej 20 punktów w sekcji adekwatność
C. Wniosek otrzymał całkowitą ocenę nie niższą niż 65 punktów
D. Komisja rekomenduje projekt do dofinansowania
E. Komisja rekomenduje projekt do umieszczenia na liście rezerwowej
Ocena wniosku została przeprowadzona przez: ……………………………………………
Data: ……………………………………..

nie

