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Projekt „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Wniosek o udzielenie mikrograntu w ramach projektu "Partnerstwo
na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim" z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr
3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 "Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"
1. Identyfikacja wniosku o dofinansowanie
Rodzaj zgłoszenia

Zgłoszenie

Numer wniosku o

3/2019/ŚL

dofinansowanie

Data wpływu
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2. Informacje ogólne o projekcie
Program operacyjny

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Oś priorytetowa

III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Tytuł projektu

Projekt gminy XYZ

Krótki opis

Projekt szkoleniowy realizowany na terenie gminy XYZ w województwie Śląskim/Opolskim, dla zainteresowanych podnoszeniem kompetencji cyfrowych osób w
wieku 25+. Projekt uwzględniający organizację i przeprowadzenie kursów o tematyce zgodnej z 7 scenariuszami dołączonymi do Regulaminu konkursu,
uwzględniający / nieuwzględniający dostawę komputerów o parametrach zgodnych z "Wytycznymi do zakupu sprzętu" w ilości XYZ, o wartości XYZ nie
przekraczającej limitu 40% kosztów kwalifikowanych. Po zakończeniu realizacji projektu komputery zostaną przekazane XYZ (szkoły/ośrodków doskonalenia
nauczycieli. Szkolenia przeprowadzą wskazani przez Gminę XYZ Instruktorzy, którzy ukończyli szkolenie akredytacyjne u Operatora / firmy szkoleniowe wybrane
w drodze zamówienia publicznego. Koszty organizacji szkoleń nie przekroczą limitu 20% kosztów kwalifikowanych. Wartość wynagrodzenia instruktorów nie
przekroczy dopuszczalnego limitu 40% kosztów kwalifikowanych. Gmina XYZ zapewni salę szkoleniową z dostępem do bezprzewodowego Internetu oraz osobę
do kontaktu. Zaplanowano realizację działań promocyjnych o łącznej wartości nieprzekraczającej dopuszczalnego limitu 20% kosztów kwalifikowanych.
Wszystkie materiały szkoleniowe, promocyjne, dokumenty, komputery, sale zostaną opatrzone wymaganymi opisami i logotypami UE oraz Operatora. Koszty
administracji/zarządzania nie przekroczą dopuszczalnego limitu 20% kosztów kwalifikowanych. Koszt udziału 1 uczestnika nie przekroczy łącznie 560 zł.
Realizacja projektu będzie trwała nie dłużej niż XYZ miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie. W trakcie szkoleń Instruktorzy będą korzystali z
udostępnionej przez Operatora platformy e-learning i innych materiałów, które zostaną nieodpłatnie udostępnione na podstawie wolnej licencji. Wartość
kosztów kwalifikowanych wyniesie nie więcej niż 150 000 zł. Gmina jest/nie jest płatnikiem VAT. Jest to/nie jest to projekt partnerski.

Okres realizacji projektu
od

do

2019-06-01

2020-05-30
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3. Informacje o Grantobiorcy
Nazwa Grantobiorcy

Gmina XYZ

Partner wiodący

tak

NIP

1112223344

REGON

11223344

Możliwość odzyskania VAT

nie

Adres siedziby

Adres korespondencyjny

Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

XYZ

XYZ

33-333

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

XYZ

1

2

Adres e-mail

Adres ePUAP

Telefon

Faks

xyz@xy.zy

XYZXYZ

1234567890

1234567890

taki sam jak adres siedziby
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Osoby upoważnione do
kontaktu

Imię

Nazwisko

Stanowisko

XYZ

XYZ

XYZ

Adres e-mail

Telefon

Faks

xyz@xy.zy

1234567890

1234567890

4. Partnerzy
Projekt partnerski

tak

4a. Partnerzy
Partner 1
Nazwa Partnera

Fundacja/Stowarzyszenie XYZ

NIP

9876543210

REGON

098765432

Możliwość odzyskania VAT

tak
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Adres siedziby
Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

XYZ

XYZ

11-111

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

XYZ

9

9

Adres e-mail

Adres ePUAP

Telefon

Faks

xyz@xy.zy

XYZXYZ

09876543210

09876543210

Adres korespondencyjny
Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

XYZ

XYZ

22-222

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

XYZ

9

9

Adres e-mail

Adres ePUAP

Telefon

Faks

xyz@xy.zy

XYZXYZ

1234567890

1234567890
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Osoby upoważnione do
kontaktu

Imię

Nazwisko

Stanowisko

XYZ

XYZ

XYZ

Adres e-mail

Telefon

Faks

xyz@xy.zy

1234567890

1234567890

5. Podmioty upoważnione przez Grantobiorcę do dokonywania wydatków w
projekcie
Czy Grantobiorca upoważnił

tak

inne podmioty do ponoszenia
wydatków w projekcie?

5a. Podmiot
Podmiot 1
Nazwa Podmiotu

Podmiot XYZ

NIP

0987654321
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REGON

090987654

Możliwość odzyskania VAT

tak

Adres siedziby
Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

XYZ

XYZ

00-000

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

XYZ

44

4

Adres e-mail

Adres ePUAP

Telefon

Faks

xyz@xy.zy

XYZXYZ

1234567890

1234567890
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Adres korespondencyjny
Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

XYZ

XYZ

55-555

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

XYZ

5

5

Adres e-mail

Adres ePUAP

Telefon

Faks

xyz@xy.zy

XYZXYZ

1234567890

1234567890

Imię

Nazwisko

Stanowisko

XYZ

XYZ

XYZ

Adres e-mail

Telefon

Faks

xyz@xy.zy

1234567890

1234567890

Osoby upoważnione do
kontaktu

6. Przygotowanie Grantobiorcy do realizacji projektu
Potencjał techniczny

Gmina XYZ posiada salę z dostępem do bezprzewodowego Internetu i projektor, ale nie ma dość komputerów żeby przeszkolić 12 os. w jednym czasie (o ile
dotyczy).
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Gmina XYZ gwarantuje wysoki poziom merytoryczny wszystkich swoich pracowników co umożliwi terminowe i bezbłędne wykonanie zadań projektowych oraz
sprawne rozliczenie grantu. Zgodnie z wymogami PO PC 3.1 szkolenia zostaną przeprowadzone przez osoby posiadające stosowne przygotowanie metodyczne i
merytoryczne zdefiniowane w Regulaminie konkursu.

Rekrutacja

Rekrutacja zostanie zrealizowana przez pracowników Gminy/ Partnera przy nadzorze Pracowników Wnioskodawcy (o ile dotyczy). Zasady rekrutacji zapewnią
równe traktowanie oraz wysoką dostępność produktów projektu. Kobiety, mężczyźni i osoby starsze będą tratowani tak samo. Wnioskodawca zadba o wysoką
dostępność dla osób niepełnosprawnych.

7. Miejsce realizacji projektu
Grantobiorca:
Projekt realizowany na terenie

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

7a. Miejsca realizacji
Miejsce realizacji 1
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Adres
Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

XYZ

XYZ

99-999

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

XYZ

9

9

Adres e-mail

Adres ePUAP

Telefon

Faks

xyz@xy.zy

XYZXYZ

1234567890

1234567890

Miejsce realizacji 2
Adres
Kraj

Miejscowość

Ulica

Adres e-mail

Miejsce realizacji 3

Adres ePUAP

Kod pocztowy

Numer domu

Numer lokalu

Telefon

Faks
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Adres
Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Adres e-mail

Adres ePUAP

Numer domu

Numer lokalu

Telefon

Faks

8. Lista mierzalnych wskaźników projektu
8a. Dla całego Projektu
Wskaźniki kluczowe
Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość wnioskowana

Wartość docelowa

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie

osoby

268

268

korzystania z Internetu (w tym z e-usług)
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Wskaźniki specyficzne
dla programu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość

Wartość

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z

osoby

wnioskowana

docelowa

47

47

osoby

24

24

osoby

23

23

osoby

30

11

osoby

6

6

osoby

5

5

osoby

90

90

Internetu (w tym z e-usług) - osoby niepełnosprawne

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z
Internetu (w tym z e-usług) - osoby niepełnosprawne – kobiety

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z
Internetu (w tym z e-usług) - osoby niepełnosprawne – mężczyźni

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z
Internetu (w tym z e-usług) - osoby niepełnosprawne ze specjalnymi
potrzebami szkoleniowymi

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z
Internetu (w tym z e-usług) - osoby niepełnosprawne ze specjalnymi
potrzebami szkoleniowymi – kobiety

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z
Internetu (w tym z e-usług) - osoby niepełnosprawne ze specjalnymi
potrzebami szkoleniowymi - mężczyźni

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z
Internetu (w tym z e-usług) - osoby w wieku 18-34 lata
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Wskaźniki specyficzne dla
programu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość wnioskowana

Wartość docelowa

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie

osoby

82

82

osoby

66

66

osoby

30

30

korzystania z Internetu (w tym z e-usług) - osoby w wieku 35-43 lata

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie
korzystania z Internetu (w tym z e-usług) - osoby w wieku 44-64 lata

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie
korzystania z Internetu (w tym z e-usług) - osoby w wieku pow. 65
lat
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9. Wpływ Projektu na zasady horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w
rozporządzeniu 1303/2013
Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi równości szans

pozytywny

kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, szczególnie ze
względu na niepełnosprawność

Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi zrównoważonego

pozytywny

rozwoju

10. Uzasadnienie wysokości planowanych kosztów w podziale na zadania
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Zadanie

Nazwy zadań

Opis planowanych działań wraz z uzasadnieniem

Zadanie 1

promocja

Zaplanowano realizację działań promocyjnych w postaci dystrybucji plakatów (100 szt.), ulotek (500 szt.), broszur (300 szt.), a także oznaczenie sal,
publikację 6 artykułów w prasie i działania w mediach społecznościowych. Zostanie wykonana tablia informacyjna, a wszystkie komputery zostaną
oznaczone trudnozmywalnymi naklejkami lub w inny trwały sposób. Przewidziano działania o łącznej wartości nieprzekraczającej dopuszczalnego
limitu 20% kosztów kwalifikowanych.

Zadanie 2

Zadanie 3

administracja i

Koszty administracji/zarządzania nie przekroczą dopuszczalnego limitu 20% kosztów kwalifikowanych. Wliczono koszt dostarczenia łącza

zarządzanie

internetowego, sprzątania sal.

sprzęt informatyczny

Planuje się zakup 12 komputerów 2w1 zgodnych z wytycznymi ds. zakupu sprzętu załączonymi do Regulaminu konkursu. Na komputerach zostaną
przeprowadzone szkolenia dla kursantów przez Instruktorów. Koszt zakupu sprzętu nie przekroczy 40% kosztów kwalifikowanych. Komputery będą
fabrycznie nowe objęte 2 letnią gwarancją. Po zakończeniu projektu komputery zostaną przekazane szkole XYZ (4 szt.), szkole ZYX (4 szt.) i
ośrodkowi doskonalenia nauczycieli ABC (4 szt.).

Zadanie 4

organizacja szkoleń

Planuje się opracowanie i wykonanie materiałów szkoleniowych dla 268 kursantów, a także zapewnienie poczęstunku i napojów (268 zestawów x 2
dni szkoleniowe x XYZ zł. = ZYX zł.). Koszt nie przekroczy limitu 40% kosztów kwalifikowanych.

Zadanie 5

wynagrodzenia kadry

W ramach tej kategorii zostaną wypłacone wynagrodzenia dla Instruktorów. Planuje się 12 godzinne szkolenia podzielone po 6 godzin dziennie z

instruktorskiej

zastrzeżeniem, że na 1 Instruktora przypada nie więcej niż 12 kursantów/kursantek na raz. Oznacza to, że dla grupy 13-24 osób wymagana jest
obecność dwóch instruktorów. Instruktorzy wskazywani przez gminę muszą mieć ukończone szkolenie szkolenie u Operatora. Niezależnie od tego
czy są to osoby wskazane z listy Operatora czy firmy szkoleniowe wybrane w drodze zamówienia publicznego, będą to osoby spełniające wymagania
PO PC 3.1.

Zadanie 6

wydatki
niekwalifikowane

Nieobowiązkowe
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11. Budżet
Nr

Nazwa zadania

zadania

Cena

Liczba

Wydatki

Stawka

Wydatki

VAT

Wydatki

jednostkowa

sztuk/os/godz

netto

VAT

brutto

kwalifikowany

kwalifikowane

netto

ogółem

ogółem

1

promocja

10000

1

10000

23%

12300

nie

tak

2

administracja i

20000

1

20000

23%

24600

nie

tak

zarządzanie

3

sprzęt informatyczny

50000

1

50000

23%

61500

nie

tak

4

organizacja szkoleń

20000

1

20000

23%

24600

nie

tak

5

wynagrodzenia kadry

50000

1

50000

23%

61500

nie

tak

0

1

0

23%

0

nie

nie

instruktorskiej

6

wydatki
niekwalifikowane
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11a. Budżet podsumowanie
Nazwa zadania

Wydatki brutto ogółem

Wydatki kwalifikowane

Wydatki niekwalifikowane

promocja

12300

10000

0

sprzęt informatyczny

61500

50000

0

organizacja szkoleń

24600

20000

0

wynagrodzenia kadry instruktorskiej

61500

50000

0

administracja i zarządzanie

24600

20000

0

wydatki niekwalifikowane

0

0

0

Łącznie wydatki kwalifikowane 1

150000

- w tym VAT 1

0

Łącznie wydatki niekwalifikowane

34500

- w tym VAT 1

34500

Całkowita wartość projektu

184500

- w tym VAT 1

34500
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12. Koncepcja promocji projektu
Opis planowanych działań informacyjno-promocyjnych

Zaplanowano realizację działań promocyjnych w postaci dystrybucji plakatów (100 szt.), ulotek (500 szt.), broszur (300 szt.), a
także oznaczenie sal, publikację 6 artykułów w prasie i działania w mediach społecznościowych. Zostanie wykonana tablia
informacyjna, a wszystkie komputery zostaną oznaczone trudnozmywalnymi naklejkami lub w inny trwały sposób.
Przewidziano działania o łącznej wartości nieprzekraczającej dopuszczalnego limitu 20% kosztów kwalifikowanych. Dzięki
zaangażowaniu lokalnych mediów oraz wykorzystaniu publicznej przestrzeni informacyjnej (tablice informacyjne, budynki
publiczne) możliwe będzie dotarcie do szerokiego grona odbiorców. W ramach działań bezpośrednich zostaną zaangażowane
lokalne organizacje np. kółka gospodyń, ochotnicze straże pożarne.

Opis sposobu rektutacji

Zgłoszenia rekrutacyjne będą przyjmowane przez Wnioskodawcę na podstawie udostępnionego formularza/druku dostępnego
w każdej placówce publicznej w gminie XYZ. Zostanie stworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa. Zgłoszenia kobiet i
mężczyzn będą traktowane jednakowo. Wnioskodawca zadba o zapewnienie równego dostępu do szkoleń dla osób
niepełnosprawnych. Rekrutacja będzie trwała przez cały okres realizacji projektu. Gdy wyczerpie się ilość miejsca na liście
podstawowej, zgłaszający będę wpisywaniu na listę rezerwową. Za rekrutację jest/nie jest odpowiedzialny Partner projektu (w
przypadku projektu partnerskiego).

Obowiązki Grantobiorcy

Oznaczanie dokumentów
Informowanie uczestników
Umieszczenie opisu projektu na swojej stronie www (jeśli grantobiorca ma stronę internetową)
Plakat A3
Tablica informacyjna
Naklejki lub tabliczki na maszynach, urządzeniach znacznej wartości
Przygotowanie szerszej informacji o projekcie i jej aktualizacja na stronie
Przygotowanie dokumentacji fotograficznej projektu i jej umieszczenie na stronach internetowych grantobiorcy
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Działania w mediach społecznościowych

promocyjne (Grantobiorca wybiera działania, które chce
zrealizować jako działania uzupełniające, zaznaczając

Przygotowanie informacji prasowych i przekazanie ich mediom

odpowiednie pole)

Załączniki

Deklaracja wnioskodawcy:
Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, "Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy
albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

1. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

2. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub
częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

3. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

4. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych
należności publicznoprawnych.
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5. Zobowiązuję się do utrzymania rezultatów i zapewnienia trwałości projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

6. Oświadczam, że nie podlegam, a także że partnerzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

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

- 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),

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).

7. Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

8. Oświadczam, że realizacja projektu się nie rozpoczęła

realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

realizując projekt, przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Konkurs, przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3
lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

9. Oświadczam, że projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.
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10. Oświadczam, iż realizowany przeze mnie projekt jest/będzie zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego (dotyczy sytuacji, gdy Wnioskodawca oczekuje na wydanie decyzji).

13. Oświadczam, że zapewnię osobom niepełnosprawnym dostępność na zasadach równości z innymi osobami do: infrastruktury, narzędzi, informacji oraz materiałów szkoleniowych i edukacyjnych
zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA.

14. Oświadczam, że projekt:

nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko ani przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000;

15. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Operatora - Fundację Euro Nation, Powiat Rybnicki, Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub
inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.

16. Oświadczam że, projekt nie generuje dochodu

17. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie podmiotom dokonującym ewaluacji, z zastrzeżeniem ochrony informacji w nim zawartych.

18. Oświadczam, iż Partnerzy zostali wybrani zgodnie z przepisami prawa.

