
Wniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

1.2 Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

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

1.4 Województwo: łódzkie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie
złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

1.6 Numer konkursu: POKL/I/9.1.1.ST/13
1.7 Tytuł projektu: Przedszkole - start w przyszłość
1.8 Okres realizacji projektu: Od 01.03.2014 Do 28.02.2015

1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska,
województwo, powiat, gmina)

Województwo: Łódzkie
Powiat: Powiat kutnowski
Gmina: Krzyżanów

1.10 Wyodrębniony projekt współpracy
ponadnarodowej: NIE

1.11 Projekt innowacyjny: NIE
1.12 Projekt z komponentem
ponadnarodowym: NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)
2.1 Nazwa projektodawcy: Gmina Krzyżanów

2.2 Status prawny: wspólnota samorządowa - gmina
2.3 NIP: (PL) 7752406174
2.4 REGON: 611015690
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2.5 Adres siedziby:

Ulica: Krzyżanów
Nr domu: 10
Nr lokalu: nie dotyczy
Miejscowość: Krzyżanów
Kod pocztowy: 99-314
Telefon: 24 3562200
Fax: 24 3562900

2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Tomasz Jakubowski - Wójt Gminy

2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Marlena Życzkowska
2.7.1 Numer telefonu: 24 3562903
2.7.2 Adres poczty elektronicznej: marlenazyczkowska@krzyzanow.pl
2.7.3 Numer faksu: 24 3562900
2.7.4 Adres: Krzyżanów 10, 99 - 314 Krzyżanów
2.8 Partnerzy: NIE
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III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
(maksymalnie 20 000 znaków)

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

Uzasadnij potrzebę realizacji projektu1. 
Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu2. 
Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów)3. 
Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu)4. 
Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość
pomiaru)

5. 

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu1. 
Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji
projektu

2. 

Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu3. 
Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa4. 

W gm.Krzyżanów nie ma funkcjonujących przedszkoli zarówno publicznych, jak i niepublicznych, znajdują się natomiast 3 oddz przedsz.i 3 zespoły wychowania
przedszkolnego w 3 SP,w których wych.przedszkol.objętych jest-81 ucz.w tym 49 dz.i 32chł.w tym dzieci w wieku 3 l.-15 ucz. w wieku 4l.-16ucz.w wieku 5l - 33u.w wieku 6l.:-17
ucz. W oddz.przedszk.przy SP w Kaszewach Dwornych -18 ucz.w tym dz-9,chł- 9. W oddz.przedszk.przy SPwKterach-14 ucz.w tym dz.-4 chł- 10.W oddz.przedszk.przy SP
Micinie -18 ucz.w tym dz.-9,chł.- 9 Do oddz.przedz, chodzą dzieci w wieku 5 i 6 lat. Natomiast 31 dzieci 3-4 l,objętych zostało wych.przedsz.w 3 Zesp. Wych.Przedszk. przy 3
SP. W ZWP przy SP w Kaszewach Dwornych -14ucz.w tym dz.-9 chł.-5.W ZWP przy SP w Kterach - 4ucz.w tym dz-4,chł -0. W ZWP przy SPw Micinie 13 ucz.w tym dz-8 ,chł-
5 ch Gm.Krzyżanów podjęła działania w celu upowszechnienia eduk. przedszkol.poprzez:prowadzeni e Zesp.Wych.Przedszk. przy SP dla dzieci 3–4 l.oraz przez aplikowanie o
środki unijne wspierające tworzenie przedszkoli.Ze względu na bardzo skromne warunki lokalowe oraz słabe wyposażenie w pomoce dydaktyczne zajęcia w zespołach
odbywają się 3 dni w tyg. po 4 godz. W szkołach brak jest wyposażenia w meble,zabawki,pomoce dydakt.art. plastyczne,sprzęt audiowizal.tablice interaktywne oraz nie ma
placów zabaw. Sale nie są dostosowane do nauki dzieci w wieku 3-5 l.
Pomimo podjętych działań wskaźnik upowszechnienia edu.i przedszk. jest na wskazanym poziomie 44,36 %. Oddz.przedszk. funkcjonujące w gm.Krzyżnaów nie są
wystarczająco wyposaż.,aby zapewnić opiekę przedszk.dzieciom w wieku przedszk.zwłaszcza dzieciom w wieku 3-4l .Brak odpowiedniego wyposażenia było barierą do
prowadzenia zaj. przez 5 godz dzien.Dzięki doposażeniu oddz.przedszkol.dzieci obecnie realizujące wych.przedszk.w Zespołach Przedszk.będą miały możliwość realizacji
zajęć w oddz.przedszk. Zajęcia w oddz.przedszk.odbywać się będą przez 5dni w tyg.po 5godz.i obejmą wszystkie dzieci od 3 do 5 lat. Obecnie jest duże zapotrzebowanie na
wydłużenie czasu pobytu dziecka3-4letniego w oddz.przedszk.Poprzez przyjęcie dzieci do oddz.przedszk.przy SP zyskamy przyszłych uczniów.Szacunkowo przyjmujemy, iż z
eduk. przedszkolnej dodatkowo skorzysta - 65 ucz. w wieku 3 - 4 l. Gm.Krzyżanów zobowiązuje się do zachowania trwałości rezultatów proj.,w tym do utrzymania wspartych 3
oddz.przedszk.w 3 SP przez okres co najmniej 2lat od zakoń.realizacji projektu. Wszystkie działania podejmowane w ramach proj. zwłaszcza w zakresie zakupu pomocy
dydaktycznych,będą odbywać się z zachowaniem zasadą równością szans płci i niestereotypizacji.
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3.1.2 Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu
Wartość obecna

wskaźnika
Wartość docelowa

wskaźnika Źródło weryfikacji/pozyskania danych do
pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru

K M O K M O

Podniesienie jakości pracy 3
oddz.przedszk. w 3 SP w gm.
Krzyżanów, poprzez ich doposażenia
w celu dostosowania do potrzeb
dzieci 3 i 4 l.w terminie od
01.03.2014-28.02.2015r.

Liczba ośrodków wychowania
przedszkolnego, które uzyskały
wsparcie w ramach projektu

0 0 0 0 0 3

formularze zgłoszenia do proj. oraz info. przekazane
przez dyr. szkół.dot.zrealizowania założeń projektowych.
Ośrodki zostaną utrzymane przez okres 2 lat od
zakończenia realizacji projektu.

Liczba oddziałów przeszkolnych
,które uzyskały wsparcie w ramach
projektu

0 0 0 0 0 3

formularze zgłoszenia do projektu oraz informacje
przekazane przez dyr. szkół dot. zrealizowania założeń
projektowych . Oddziały zostaną utrzymane przez okres
2 lat od zakończenia realizacji projektu.

3.1.3 Cele szczegółowe
projektu Wskaźnik pomiaru celu

Wartość obecna
wskaźnika

Wartość docelowa
wskaźnika Źródło weryfikacji/pozyskania danych do

pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
K M O K M O

Stworzenie w 3 oddz. przedszkolnych
w 3 SPw okresie
1.03.2014-28.02.2015r. warunków
umożliwiających objecie wych.
przedszk. dzieci w wielu 3 - 4
l.poprzez zakup dodat.wyposażenia
do potrzeb i możliwości ww. grupy
dzieci

Liczba odddziałów przedszkolnych,
które dokonały zakupu dodatkowego
wyposażenia w ramach projektu

0 0 0 0 0 3
faktury, rachunki, protokoły odbioru, potwierdzające
dokonanie zakupu wyposażenia Pomiar: 1 raz po
dokonaniu zakupu i montażu dodatkowego wyposażenia.

Zwiększenie dostępu do edukacji
przedszkolnej w realizowanej w3
oddz.przesz., zlokalizowanych przy 3
SP dzieciom 3 i 4 l, poprzez
dost,pomieszczeń do możliwości i
potrzeb dzieci młodszych w okresie
01.03.2014- 28.02.2015 r.

Liczba oodziałów przedzskolnych,
które dostosowały warunki
funkcjonowania oddziałów
przeszkolnych w ramach projektu do
potrzeb dzieci 3 - 4 letnich

0 0 0 0 0 3
faktury, rachunki, protokoły odbioru, potwierdzające
przeprowadzenie prac dostosowawczych. Pomiar : 1 raz
po zakończeniu prac dostosowawczych

Stworzenie w 3 oddz. przedszkolnych
przy SP w okresie
1.03.2014-28.02.2015 r. warunków
umożliwiających objęcie
wychow.przedszk.dzieci w wieku 3-4 l
poprzez organizację placu zabaw
dostosowanego do potrzeb i
możliwości ww grupy

Liczba oodziałów przedszkolnych,
które dokonały organizacji placu
zabaw w ramach projektu stosownie
do potrzeb dzici 3 - 4 letnich

0 0 0 0 0 3

faktury, rachunki, protokoły odbioru, potwierdzające
dokonanie zakupu wyposażenia potwierdzającego
przeprowadzenie organizacji placu zabaw. Pomiar 1 raz
po zakończeniu montażu na placu zabaw
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3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)

Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć)1. 
Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem2. 
Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z
uwzględnieniem podziału K/M)

3. 

Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek
planowanym wsparciem projektowym

4. 

Grupą docelową objętą wsparciem w ramach proj.są 3 oddz.przedszk. w 3 SP.w gm.Krzyżanów,w których zdiagnozowano problem dot.zaplecza infrastrukturalnego tj.braki w
wyposażeniu w : toalet dla dzieci i personelu, urządzeń do utrzymania czystości, wyposażenia kuchni, mebli i wyposażenia, mebli wypoczynkowych, rolet, szatni, zabawek i
pomocy dydaktycznych, pomocy dydaktycznych, art. plastycznych, wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, zabezpieczenia grzejników, sprzętu
ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych i kserokopiarek. Ponadto, żaden z oddziałów nie posiada placu zabaw.
Obecnie wychowaniem przedszkolnym w powyższych 3 oddziałach objętych jest 22 chł. i 28 dz, w tym dzieci w wieku 3 lat: 0, w wieku 4 lat :0 ucz; w wieku 5 lat :33 ucz., w
wieku 6 lat: 17 ucz. (łącznie w oddziałach przedszkolnych :50 dzieci).

3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika Liczba osób

K M O

Bezrobotni 0 0 0

w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 0 0

Osoby nieaktywne zawodowo 0 0 0

w tym osoby uczące lub kształcące się 0 0 0

Zatrudnieni 0 0 0

w tym rolnicy 0 0 0

w tym samozatrudnieni 0 0 0

w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 0 0

w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0 0 0

w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 0 0 0

w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 0 0

w tym zatrudnieni w administracji publicznej 0 0 0

w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0 0 0

Ogółem 0 0 0

w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 0 0

w tym migranci 0 0 0

w tym osoby niepełnosprawne 0 0 0
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w tym osoby z terenów wiejskich 0 0 0

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Liczba

Mikroprzedsiębiorstwa 0

Małe przedsiębiorstwa 0

Średnie przedsiębiorstwa 0

Duże przedsiębiorstwa 0

3.3 Zadania

Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania1. 
Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem2. 
Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań3. 

Nr Nazwa zadania Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone
w ramach jego realizacji Cel szczegółowy projektu

1 Organizacja placu zabaw przy SP w Kaszewach Dwornych Zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami oddz. przedsz. planowanego do
objęcia wsparciem zostaną przeprowadzone działania w zakresie
organizacji placu zabaw. Oddział nie posiada w ogóle placu zabaw.
Zostanie:wydzielone miejsce do budowy placu zabaw ,wykonana
bezpieczna nawierzchnia placu zabaw wraz z ogrodzeniem nawierzchni 200
m2 zakupione zabawki:bujak konik,karuzela tarczowa,bujak konik,
piaskownica.

Stworzenie w 3 oddz. przedszkolnych przy SP
w okresie 1.03.2014-28.02.2015 r. warunków
umożliwiających objęcie
wychow.przedszk.dzieci w wieku 3-4 l poprzez
organizację placu zabaw dostosowanego do
potrzeb i możliwości ww grupy

2 Organizacja placu zabaw przy SP w Kterach Zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami oddz. przedsz. planowanego do
objęcia wsparciem zostaną przeprowadzone działania w zakresie
organizacji placu zabaw. Oddział nie posiada w ogóle placu zabaw.
Zostanie: wydzielone miejsce do budowy placu zabaw,wykonana
bezpieczna nawierzchnia placu zabaw wraz z ogrodzeniem nawierzchnia
pod plac zabaw 11m 11 m x 0,40piasek,zakupione zabawki plac zabawa
zestaw 10 standard,motorek bujak sprężynowy,ważka-bujak
sprężynowy,huśtawka ważka,ławko-stół drewniany.

Stworzenie w 3 oddz. przedszkolnych przy SP
w okresie 1.03.2014-28.02.2015 r. warunków
umożliwiających objęcie
wychow.przedszk.dzieci w wieku 3-4 l poprzez
organizację placu zabaw dostosowanego do
potrzeb i możliwości ww grupy

3 Organizacja placu zabaw przy SP w Micinie Zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami oddz. przedsz. planowanego do
objęcia wsparciem zostaną przeprowadzone działania w zakresie
organizacji placu zabaw. Oddział nie posiada w ogóle placu zabaw.
Zostanie:wydzielone miejsce do budowy placu zabaw,wykonana bezpieczna
nawierzchnia placu zabaw wraz z ogrodzeniem,nawierzchnia200m
2,zakupione zabawki:zjeżdżalnia,bujak koniki,huśtawka junior,bujak konik
Produkty dot. zadań 1- 3: :
- liczba placów zabaw, na których wykonano bezpieczną nawierzchnię - 3
szt.
- liczba doposażonych placów zabaw - 3 szt.

Stworzenie w 3 oddz. przedszkolnych przy SP
w okresie 1.03.2014-28.02.2015 r. warunków
umożliwiających objęcie
wychow.przedszk.dzieci w wieku 3-4 l poprzez
organizację placu zabaw dostosowanego do
potrzeb i możliwości ww grupy

4 Dostosowanie pomieszczeń w SP w Kaszewach Dwornych W ramach projektu istniejące toalety zostaną zmodernizowane i
dostosowane do możliwości dzieci młodszych. Modernizacja obejmie

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej
w realizowanej w3 oddz.przesz.,
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również toalety dla personelu.
Dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż umywalek 2szt,nakładki
sedesowej 2szt,sedes dziecięcy1szt.podest dziecięcy różowy 2szt,podest
dziecięcy niebieski2 szt, półki na kubeczki, -2 szt, podgrzewacz wody
1szt,podajnik na mydło 2 szt.ustara2szt.podajnik na papier -2szt.suszarki do
rąk-2 szt.oraz modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i
montaż:baterii -1szt.bojlera podgrzewacza-1szt.umywalki-1s zt.

zlokalizowanych przy 3 SP dzieciom 3 i 4 l,
poprzez dost,pomieszczeń do możliwości i
potrzeb dzieci młodszych w okresie 01.03.2014-
28.02.2015 r.

5 Dostosowanie pomieszczeń w SP w Kterach W ramach projektu istniejące toalety zostaną zmodernizowane i
dostosowane do możliwości dzieci młodszych. Modernizacja obejmie
również toalety dla personelu.
Dostosowanie toalet poprzez zakup umywalki,nakładki sedesowej-3
szt,przepływowego ogrzewacza wody, podestu dziecięcego w kolorach
niebieskim i różowym podajnika na mydło, podajnika na papier, podajnika
ręczników papierowychZostanie przeprowadzona również modernizacja
toalet dla personelu poprzez zakup i montaż: umywalki,sedesu,bojlera,podaj
nika ręczników papierowych,baterii umywalkowej.

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej
w realizowanej w3 oddz.przesz.,
zlokalizowanych przy 3 SP dzieciom 3 i 4 l,
poprzez dost,pomieszczeń do możliwości i
potrzeb dzieci młodszych w okresie 01.03.2014-
28.02.2015 r.

6 Dostosowanie pomieszczeń w SP w Micinie W ramach projektu istniejące toalety zostaną zmodernizowane i
dostosowane do możliwości dzieci młodszych. Modernizacja obejmie
również toalety dla personelu.
Dostosowanie toalet poprzez zakup miski ustępowej ze spłuczką, umywalki
białej,modernizację toalet dla personelu poprzez zakup podgrzewacza
wody,
Produkty dot. zadań 4 - 6.
- liczba dostosowanych toalet do potrzeb dzieci - 3 pomieszczenia
- liczba dostosowanych toalet do potrzeb personelu - 3 pomieszczenia

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej
w realizowanej w3 oddz.przesz.,
zlokalizowanych przy 3 SP dzieciom 3 i 4 l,
poprzez dost,pomieszczeń do możliwości i
potrzeb dzieci młodszych w okresie 01.03.2014-
28.02.2015 r.

7 Wyposażenie SP w Kaszewach Dwornych W ramach projektu istniejące pomieszczenia zostaną zmodernizowane,
wyposażone w zabezpieczenia, dostosowane do potrzeb dzieci w wieku 3 -
4 lata.
Zakupione zostaną następujące meble i wyposaż.zakup wyposaż do
utrzymania czystości pomieszczenia:odkurzacz-1szt. wyposaż.doposażenie
kuchni-szafka do naczyń -1szt.blat roboczy z szafkami-1szt.umywalka
zabudowana-1szt,zmywarka-1szt .zestaw przyborówkuchennych-1szt.
Meble i wyposaż.stoły sześciokątne-5szt.krzesłanr 2-10 szt.krzesło
nr3-10szt.zestaw meb.Fama-1szt.bajkowe biurko-1szt.szafki
inywid.-1szt.dywan-1szt.tabli ca szkolna kor-1szt.szaf.gruszka-1szt,za kup i
montaż rolet okiennych.Zakup wyposaż. wyp.-poducha typu rybka -2szt.
poducha typ.myszka-2szt.poduszka ziel-6 szt.poduszka czer.-6
szt.poduszka chabrowa-4szt.poduszka pomarań.-5 szt..poduszki
sensoryczne-myszka 3 szt.zakup i mont.mebli do wypoaż.szatni i
in.pom.gosp.Szatnia typu Porządkuś-3szt.Szatnia typu Porządkuś
mała-1szt.Szafa ubraniowa klon-1szt.Regał metalowy 170-1szt.
Zabawki i pomoce dydaktyczne- 1 komplet
Pom. dydakyczne:- 1 komplet
Art.plastyczne - 1 komplet
.Kop.wyposaż .zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad
dziećmi:Gaśnica1szt.
Apteczka z wyposażeniem metalowa na ścianę1szt.
Zabezpieczenie gniazdek i mebli -1szt.Zabezp.grzejników zabudową
Zak.sprzętuICT:Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem2szt.

Stworzenie w 3 oddz. przedszkolnych w 3 SPw
okresie 1.03.2014-28.02.2015r. warunków
umożliwiających objecie wych. przedszk. dzieci
w wielu 3 - 4 l.poprzez zakup
dodat.wyposażenia do potrzeb i możliwości ww.
grupy dzieci
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Drukarka laserowa kolorowa1szt.Zakup sprzętu
audiowizaulego:Radiomagnetofo n CD z głośnikami1szt.
Telewizor 42 -1szt.Głośniki 1szt.
Odtwarzacz DVD-1szt.Zakup tablic interaktywnych z
oprogramowaniem:Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna magnetyczna
80"1szt .Zakup keserokopiarki-1szt.

8 Wyposażenie SP w Ktearch W ramach projektu istniejące pomieszczenia zostaną zmodernizowane,
wyposażone w zabezpieczenia, dostosowane do potrzeb dzieci w wieku 3 -
4 lata.
Zakupione zostaną następujące meble i wyposaż.:odkurzacz od utrzymania
czystości w pomieszczeniach,wyposaż.kuchn i blat roboczy z
szafkami,zlewozmywak,zestaw przyborów kuchennych (naczynia,garnki)
meble i wyposażenie zakup i montaż Stoły prostokątne z regulowaną
wysokością 3 szt.Krzesełko nr1- 5szt,Krzesełkonr2- 5szt Krzesełko nr3- 6
szt,Szafka Tęczowa duży moduł-2szt,Szafka
Tęczowa–moduł1-1sztTęczowe skrytki–modułB -1szt.Dywan
2m/3m-1sztTablica szkolna korkowa900x1500-1szt,Szaf drzewo-1szt.Biurko
bajkowe-1szt.Krzesło konferencyjne zielono–czarne1szt.Zakup
wyposaż.wypoczynkowego Poduszki okrągłe szt10-3szt.Stojak mobilny na
poduszki podwójny-1szt Stojak mobilny na poduszki
pojedyńczy-1szt,Gruszka mała niebieska-1sztGruszka mała
pomarańczowa-1 sztGruszka mała zielona-1sztPoduszki sensoryczne-
myszka1i piesek1 razem 2szt.Zakup i montaż mebli do wyposaż.szatni i
innych pomieszczeń gosp.Szatnia typu Porządkuś-3szt,Regał średni
Inlandia-4szt.Szafa ubraniowa -1szt
Zabawki i pomoce dydaktyczne -1 komplet .
Pomoce dydaktyczne -1 komplet
Artykuły plastyczne - 1 komplet
wyposaż.zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi:Gaśnica
-1szt.Apteczka z wyposaż. metalowa na ścianę-1szt. Zab.gniazdek i
mebli-1szt.Zabezpieczenie grzejników zabudową.Zakup sprzętu ICT:
Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem-2 szt.Drukarka laserowa
kolorowa-1szt.Zakup sprzętu audiowizualnego:
Rradiomagnetofon CD z głośnikami-1szt.Telewizor 42-1szt. Zestaw kina
domowego 3D -1 szt.Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem:
Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna magnetyczna 80"-1szt.Zakup
kserokopiarki-1szt.

Stworzenie w 3 oddz. przedszkolnych w 3 SPw
okresie 1.03.2014-28.02.2015r. warunków
umożliwiających objecie wych. przedszk. dzieci
w wielu 3 - 4 l.poprzez zakup
dodat.wyposażenia do potrzeb i możliwości ww.
grupy dzieci

9 Wyposażenie SP w Micinie W ramach projektu istniejące pomieszczenia zostaną zmodernizowane,
wyposażone w zabezpieczenia, dostosowane do potrzeb dzieci w wieku 3 -
4 lata.
Zakupione zostaną następujące meble i wyposaż.Utrzymanie w czystości
pomieszczeń poprzez:
zakup odkurzacza na sucho-1szt.wyposażenie kuchni
Termos stalowy z przyciskiem dozowanie1.5l- 5szt.
Stół ze zlewem 2 komorowym z półką-1szt.Regał magazynowy,półki
pełne-1szt.
Meble i wyposaż.
Krzesło COMFORT nr 1 -12szt.Krzesło COMFORT nr 2- 12 szt.
Stoły EFECKT nr 4 - szt. 6 Ławka 6- osobowa

Stworzenie w 3 oddz. przedszkolnych w 3 SPw
okresie 1.03.2014-28.02.2015r. warunków
umożliwiających objecie wych. przedszk. dzieci
w wielu 3 - 4 l.poprzez zakup
dodat.wyposażenia do potrzeb i możliwości ww.
grupy dzieci
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EDUCARIUM - 3szt. Regał z kolorowymi pojemnikami
EDUCARIUM- 1szt.
Seria plus półeczka pojedyncza duża- 3 szt.
Szafka narożna Educarium - 3szt.
Regał OJEGA- 1szt.
szafa drzewo-1szt,zestaw meblowy Fama-1szt.Zakup i montaż rolet
okiennych Zakup wyposaż.wypoczyn.:Kolorowe pufki-1sztPoduszki do
siedzenia-6szt.Poduchasensory czna krówka1szt.Bajkowe materace
jeżyk1szt.Bajkowe materace myszka z serem-1szt.Materac krokodyl
kształtki rehabilitacyjne1szt.Poducha kwiatek malucha1sztMata
kotek1szt.Zakup i montaż mebli do wyposaż.szatni i innych pomieszczeń
gosp.Półka i ławeczka do szatni-2 szt.Regał-4szt.Komoda z
pszczółkami-1szt.
Zabawki i pomoce dydaktyczne -1 komplet
Pomoce dydaktyczne - 1 komplet.
Artykuły plastyczne - 1 komplet.
wyposaż.zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi:Gaśnica
proszkowa 4kg -1szt.Apteczka Vera w szafce
metalowej-1szt.Zabezpieczenia gniazd elektr.-2szt.Zabezpieczenia
narożników miękkie-2 szt.Szafka medyczna ze stali
nierdzewnej-1szt.Zabezpieczen ie grzejników zabudową w celu uniknięcia
oparzenia oraz urazów głowy.
Zakup sprzętu ICT:Komputer stacjonarny-1szt.Laptop -1 szt.Projektor
-1szt.Zakup sprzętu audiowizualnego-radio z odtwarzaczem CD- 3 szt.
Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem 1szt.Zakup
kserokopiarki-1szt.
Produktem dot. zadań od 7 do 9:
- liczba oddz. przedszk. wyposażonych w urządzenia do utrzymania
czystości - 3 oddz.
- liczba doposażonych oddz. w kuchnie - 3 oddz.
- liczba oddz. doposażonych w meble i wyposażenie- 3 oddz.
- liczba oddz. doposażona w meble wypoczynkowe- 3 oddz.
- liczba oddz. doposażonych w rolety okienne - 2 oddz.
- liczba oddz. doposazonych w sztanie i inne pom. gospodarcze - 3 oddz.
- liczba oddz. doposażonych w zabawki i pom. dydakt. - 3 oddz.
-liczba oodz. doposażonych w pom. dydaktyczne - 3 oddz.
- liczba oddz. doposażonych w art. plastyczne - 3 oddz.
- liczba oddz. doposażonych w bez. warunki opieki nad dziećmi - 3 oddz.
- liczba oddz. wyposażonych w zab. grzejników - 3 oddz.
- liczba oddziałów doposażona w sprzęt ICT - 3 oddz.
- liczba oddz. dopos. w sprzęt audiowizualny - 3 oddz.
- liczba oddz. wyposażonych w tab. interaktywne wraz z oprogramowaniem -
3 oddz.
- liczba oddz. wyposażonych w kserokopiarki - 3 oddz.

10 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

11 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis w punkcie 3.7
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3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł)

Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów1. 
Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka)2. 
Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka3. 

3.5 Oddziaływanie projektu

Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL1. 
Opisz wartość dodaną projektu2. 

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.

Realizacja proj.na terenie gm.Krzyżanów przygotuje oddz.przedszk. do objęcia dzieci 3-4l. wych.przedszk.Dzięki
dostosowaniu i wyposaż.oddz.przedszk.dzieci 3- 4l. będą miały możliwość realizacji podstawy programowej przez 5 dni
w tyg.w wym.-5 godz.dziennie.Proj.zakłada wsparcie dzieci w pierwszym etapie eduk. - w realizacji treści i wymagań w
podstawie programowej.Zabawa w dostosowanych pomieszczeniach,kolorowymi pomocami dydakty., zabawa na placu
zabaw przyczyni się do poniesienia jakości kształcenia i wych.Wartością będzie nawiązanie współpracy z rodzicami
dzieci,które zostaną objęte wsparciem.Wskaźnik upow.eduk.dla 3-4lat. wyn.- 44,36 % Realizacjia proj.na
ter.gm.przygotuje oddz.przed.do przyjęcia dzieci młod.,co przyczyni się osiąg.wsaźnika okr.w POKL.

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów1. 
Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu2. 

Gm.Krzyżanów posiada następujące doświadczenie w realizacji przedsięwzięć edu.oraz współfin.z fun.strukturalnych:w ramach poddz.2.1.Zwiększenie dostępu do eduk.okres
realizacji proj.od 04.2007-03.2008r. kwota dof. 55,600 zł.liczba ucz.97 W ramach poddz.9.1.2.POKL zrealizowano projekty:Indywidualizacja nauczania uczniów klas I- III w
gm.Krzyżanów,okres realiz -01.09.2012-31.07.2013rkwota dofin.-90,000zł.liczba uczest.-90osób.Wydatki budz,gm.za rok 2012-11.481.546,43 zł.

3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn)1. 
Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje)2. 
Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy)3. 
Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy)4. 
Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań
realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom)

5. 

Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników6. 

Zarządzanie proj. powierzone zostanie kierownikowi proj.Do zadań kier. należeć będzie nadzór nad realizacją proj.bieżące monitorowanie systematyczności i efektywności jego
realizacji oraz jego promocja za pomocą strony internetowej Gm.W zakresie obowiązków kier. będzie koordynacja realizacji działań proj.,dbałość o merytoryczną jakość
realizacji zadań,nadzór nad zgodnością realizacji proj.z umową, kontakty oraz korespond.z Instytucją ogłaszającą nabór. Nadzór i kontrola nad prawidłowym
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wydatk.śr.finan.związ. z dokonywanymi zakupami.Monitorowanie prawidłowego przebiegu proj..Koordynatorami proj.będą dyr. szkół-odpowiedzialni będą za ustalenie
harmonogramu,promocję,inform. kier. proj.o konieczności wprowadzania zmian.Rozliczaniem proj.,sporządzaniem wniosków o płatność i sprawozdań finansowych,ewidencja
wydatków będzie zajmowała się księgowa zatrudn. UG,raport końcowy sporządzi księgowa.W przypadku wystąpienie czynników stanowiących zagrożenia dla prawidłowej
realizacji proj.wnioskodawca będzie podejmował odpowiednie działania naprawcze.Biuro proj.będzie mieściło się w UG,będzie wypos.w sprzęt i materiały biurowe. Dyrektorzy
szkól dwukrotnie w czasie trwania projektu ( w połowie oraz przed zakończeniem projektu) złożą Koordynatorowi pisemne raporty o stanie realizacji założeń projektowych.
Zespół .proj.zostanie zapoznany z dokumentem"Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w poj. POKL."
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IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria 2014 2015 Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2) 261 432,67 zł 0,00 zł 261 432,67 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie 261 432,67 zł 0,00 zł 261 432,67 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Zadanie 1: Organizacja placu zabaw przy SP w Kaszewach Dwornych 26 647,00 zł 0,00 zł 26 647,00 zł
Zadanie 2: Organizacja placu zabaw przy SP w Kterach 34 294,07 zł 0,00 zł 34 294,07 zł
Zadanie 3: Organizacja placu zabaw przy SP w Micinie 34 096,00 zł 0,00 zł 34 096,00 zł
Zadanie 4: Dostosowanie pomieszczeń w SP w Kaszewach Dwornych 4 654,00 zł 0,00 zł 4 654,00 zł
Zadanie 5: Dostosowanie pomieszczeń w SP w Kterach 3 002,00 zł 0,00 zł 3 002,00 zł
Zadanie 6: Dostosowanie pomieszczeń w SP w Micinie 2 920,00 zł 0,00 zł 2 920,00 zł
Zadanie 7: Wyposażenie SP w Kaszewach Dwornych 55 904,00 zł 0,00 zł 55 904,00 zł
Zadanie 8: Wyposażenie SP w Ktearch 49 670,00 zł 0,00 zł 49 670,00 zł
Zadanie 9: Wyposażenie SP w Micinie 50 245,60 zł 0,00 zł 50 245,60 zł
Współpraca ponadnarodowa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Zarządzanie projektem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
rozliczane ryczałtem 0,00 % 0,00 % 0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem 224 916,97 zł 0,00 zł 224 916,97 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 86,03 % 0,00 % 86,03 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 %

4.2 Wkład własny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.2.1 w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.2.2 w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2) 261 432,67 zł 0,00 zł 261 432,67 zł

4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT

4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 0,00 zł
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V. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

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

Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie
będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym
pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami
właściwego programu pomocowego.1)

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny.

1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 06.02.2014

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.*

* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób
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OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU
Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że

- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:
 nie korzystałem/am z pomocy
 szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi
 pomocy Punktu Informacyjnego w
 pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
 inne
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
i pomoc

de
minimis

(T/N)

Stawka
jednostkowa

(T/N)

Zadanie
zlecone

(T/N)
j.m.

2014

Liczba Cena
jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 261 432,67 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 261 432,67 zł

Zadanie 1 - Organizacja placu zabaw przy SP w Kaszewach Dwornych 26 647,00 zł

1. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 10 747,00
zł

10 747,00
zł

2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu
zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw 200 m 2 TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 15 900,00

zł
15 900,00

zł

Zadanie 2 - Organizacja placu zabaw przy SP w Kterach 34 294,07 zł

3. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 14 655,07
zł

14 655,07
zł

4. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu
zabaw wraz z ogrodzeniem 200 m 2 TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 19 639,00

zł
19 639,00

zł

Zadanie 3 - Organizacja placu zabaw przy SP w Micinie 34 096,00 zł

5. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw TAK NIE NIE NIE zesaw 1,00 14 096,00
zł

14 096,00
zł

6. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu
zabaw wraz z ogrodzeniem 200 m 2 TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 20 000,00

zł
20 000,00

zł

Zadanie 4 - Dostosowanie pomieszczeń w SP w Kaszewach Dwornych 4 654,00 zł

7. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 3 184,00 zł 3 184,00 zł

8. Modernizacja toalet dla personelu poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 1 470,00 zł 1 470,00 zł

Zadanie 5 - Dostosowanie pomieszczeń w SP w Kterach 3 002,00 zł

9. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 1 292,00 zł 1 292,00 zł

10. Modernizacja toalet dla personelu poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 1 710,00 zł 1 710,00 zł

Zadanie 6 - Dostosowanie pomieszczeń w SP w Micinie 2 920,00 zł

11. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci
poprzez zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 1 930,00 zł 1 930,00 zł
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12. Modernizacja toalet dla personelu poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 990,00 zł 990,00 zł

Zadanie 7 - Wyposażenie SP w Kaszewach Dwornych 55 904,00 zł

13. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości
w pomieszczeniach TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł

14. Wyposażenie lub doposażenie kuchni w
przypadku, gdy wcześniej nie zaepwniono
dzieciom żywienia lub dożywiania

TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 7 000,00 zł 7 000,00 zł

15. Meble i wyposażenie - zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 8 182,00 zł 8 182,00 zł

16. Zakup wyposażenia wypoczynkowego NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 2 020,00 zł 2 020,00 zł

17. zakup i montaż rolet okiennych TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł

18. Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni
i innych pomieszczeń gospodarczych TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 2 000,00 zł 2 000,00 zł

19. Zabawki i pomoce dydaktyczne NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 4 992,00 zł 4 992,00 zł

20. Pomoce dydaktyczne komplet pomocy
dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w
1 grupie przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 2 498,00 zł 2 498,00 zł

21. Artykuły plastyczne komplet artykułów
plastycznych potrzebnych do realizacji w 1 grupie
przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 2 908,00 zł 2 908,00 zł

22. Komplet wyposażenia zapewniającego
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 780,00 zł 780,00 zł

23. Zabezpieczenie grzejników, zabudową w celu
uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 2 200,00 zł 2 200,00 zł

24. Zakup sprzetu ICT TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 6 000,00 zł 6 000,00 zł

25. Zakup sprzetu audiowizualnego TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 5 614,00 zł 5 614,00 zł

26. Zakup tablic interaktywnych wraz z
oprogramowaniem, TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 5 310,00 zł 5 310,00 zł

27. Zakup kserokopiarki TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 4 400,00 zł 4 400,00 zł

Zadanie 8 - Wyposażenie SP w Ktearch 49 670,00 zł

28. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości
w pomieszczeniach TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł

29. Wyposażenie lub doposażenie kuchni w
przypadku, gdy wcześniej nie zaepwniono
dzieciom żywienia lub dożywiania

TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 5 100,00 zł 5 100,00 zł

30. Meble i wyposażenie - zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 5 898,00 zł 5 898,00 zł

31. Zakup wyposażenia wypoczynkowego NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 2 170,00 zł 2 170,00 zł
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32. Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni
i innych pomieszczeń gospodarczych TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 2 480,00 zł 2 480,00 zł

33. Zabawki i pomoce dydaktyczne NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 3 307,00 zł 3 307,00 zł

34. Pomoce dydaktyczne komplet pomocy
dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w
1 grupie przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 2 078,00 zł 2 078,00 zł

35. Artykuły plastyczne komplet artykułów
plastycznych potrzebnych do realizacji w 1 grupie
przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 2 874,00 zł 2 874,00 zł

36. Komplet wyposażenia zapewniającego
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 780,00 zł 780,00 zł

37. Zabezpieczenie grzejników, zabudową w celu
uniknięcia oparzenia TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 2 000,00 zł 2 000,00 zł

38. Zakup sprzętu ICT TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 6 000,00 zł 6 000,00 zł

39. Zakup sprzętu audiowizualnego TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 6 423,00 zł 6 423,00 zł

40. Zakup tablic interaktywnych wraz z
oprogramowaniem, TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 5 360,00 zł 5 360,00 zł

41. Zakup kserokopiarki TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 4 200,00 zł 4 200,00 zł

Zadanie 9 - Wyposażenie SP w Micinie 50 245,60 zł

42. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości
w pomieszczeniach TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 690,00 zł 690,00 zł

43. Wyposażenie lub doposażenie kuchni w
przypadku, gdy wcześniej nie zaepwniono
dzieciom żywienia lub dożywiania

TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 4 520,00 zł 4 520,00 zł

44. Meble i wyposażenia- zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 9 950,00 zł 9 950,00 zł

45. Zakup i montaż rolet okiennych TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł

46. Zakup wyposażenia wypoczynkowego NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 2 337,50 zł 2 337,50 zł

47. Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni
i innych pomieszczeń gospodarczych TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 2 496,90 zł 2 496,90 zł

48. Zabawki i pomoce dydaktyczne NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 3 794,10 zł 3 794,10 zł

49. Pomoce dydaktyczne komplet pomocy
dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w
1 grupie przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 4 309,00 zł 4 309,00 zł

50. Artykuły plastyczne komplet artykułów
plastycznych potrzebnych do realizacji w 1 grupie
przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 972,10 zł 972,10 zł

51. Komplet wyposażenia zapewniającego
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi NIE NIE NIE NIE zestaw 1,00 696,00 zł 696,00 zł
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52. Zabezpieczenie grzejników, zabudową w celu
uniknięcia oparzenia TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 2 000,00 zł 2 000,00 zł

53. Zakup sprzętu ICT TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 8 000,00 zł 8 000,00 zł

54. Zakup sprzętu audiowizualnego TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 480,00 zł 480,00 zł

55. Zakup tablic interaktywnych wraz z
oprogramowaniem, TAK NIE NIE NIE zestaw 1,00 5 000,00 zł 5 000,00 zł

56. Zakup kserokopiarki TAK NIE NIE NIE sztuka 1,00 4 000,00 zł 4 000,00 zł

10. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 0,00 zł

57. NIE NIE NIE NIE 0,00 0,00 zł 0,00 zł

11. Zadanie - Zarządzanie projektem 0,00 zł

58. nie dotyczy NIE NIE NIE NIE 0 0,00 0,00 zł 0,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zł

w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %

1. --Nie dotyczy-- - 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 224 916,97 zł
86,03 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł
0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 261 432,67 zł

Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis 0,00 zł

Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
i pomoc

de
minimis

(T/N)

Stawka
jednostkowa

(T/N)

Zadanie
zlecone

(T/N)
j.m.

2015

Liczba Cena
jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 0,00 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 0,00 zł

Zadanie 1 - Organizacja placu zabaw przy SP w Kaszewach Dwornych 0,00 zł

1. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu
zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw 200 m 2 TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 2 - Organizacja placu zabaw przy SP w Kterach 0,00 zł

3. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

4. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu
zabaw wraz z ogrodzeniem 200 m 2 TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 3 - Organizacja placu zabaw przy SP w Micinie 0,00 zł

5. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw TAK NIE NIE NIE zesaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

6. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu
zabaw wraz z ogrodzeniem 200 m 2 TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 4 - Dostosowanie pomieszczeń w SP w Kaszewach Dwornych 0,00 zł

7. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

8. Modernizacja toalet dla personelu poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 5 - Dostosowanie pomieszczeń w SP w Kterach 0,00 zł

9. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

10. Modernizacja toalet dla personelu poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6 - Dostosowanie pomieszczeń w SP w Micinie 0,00 zł

11. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci
poprzez zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

12. Modernizacja toalet dla personelu poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł
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Zadanie 7 - Wyposażenie SP w Kaszewach Dwornych 0,00 zł

13. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości
w pomieszczeniach TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

14. Wyposażenie lub doposażenie kuchni w
przypadku, gdy wcześniej nie zaepwniono
dzieciom żywienia lub dożywiania

TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

15. Meble i wyposażenie - zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

16. Zakup wyposażenia wypoczynkowego NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

17. zakup i montaż rolet okiennych TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

18. Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni
i innych pomieszczeń gospodarczych TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

19. Zabawki i pomoce dydaktyczne NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

20. Pomoce dydaktyczne komplet pomocy
dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w
1 grupie przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

21. Artykuły plastyczne komplet artykułów
plastycznych potrzebnych do realizacji w 1 grupie
przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

22. Komplet wyposażenia zapewniającego
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

23. Zabezpieczenie grzejników, zabudową w celu
uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

24. Zakup sprzetu ICT TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

25. Zakup sprzetu audiowizualnego TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

26. Zakup tablic interaktywnych wraz z
oprogramowaniem, TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

27. Zakup kserokopiarki TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 8 - Wyposażenie SP w Ktearch 0,00 zł

28. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości
w pomieszczeniach TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

29. Wyposażenie lub doposażenie kuchni w
przypadku, gdy wcześniej nie zaepwniono
dzieciom żywienia lub dożywiania

TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

30. Meble i wyposażenie - zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

31. Zakup wyposażenia wypoczynkowego NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

32. Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni
i innych pomieszczeń gospodarczych TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł
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33. Zabawki i pomoce dydaktyczne NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

34. Pomoce dydaktyczne komplet pomocy
dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w
1 grupie przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

35. Artykuły plastyczne komplet artykułów
plastycznych potrzebnych do realizacji w 1 grupie
przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

36. Komplet wyposażenia zapewniającego
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

37. Zabezpieczenie grzejników, zabudową w celu
uniknięcia oparzenia TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

38. Zakup sprzętu ICT TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

39. Zakup sprzętu audiowizualnego TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

40. Zakup tablic interaktywnych wraz z
oprogramowaniem, TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

41. Zakup kserokopiarki TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 9 - Wyposażenie SP w Micinie 0,00 zł

42. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości
w pomieszczeniach TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

43. Wyposażenie lub doposażenie kuchni w
przypadku, gdy wcześniej nie zaepwniono
dzieciom żywienia lub dożywiania

TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

44. Meble i wyposażenia- zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

45. Zakup i montaż rolet okiennych TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

46. Zakup wyposażenia wypoczynkowego NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

47. Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni
i innych pomieszczeń gospodarczych TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

48. Zabawki i pomoce dydaktyczne NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

49. Pomoce dydaktyczne komplet pomocy
dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w
1 grupie przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

50. Artykuły plastyczne komplet artykułów
plastycznych potrzebnych do realizacji w 1 grupie
przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

51. Komplet wyposażenia zapewniającego
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi NIE NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

52. Zabezpieczenie grzejników, zabudową w celu
uniknięcia oparzenia TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł
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53. Zakup sprzętu ICT TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

54. Zakup sprzętu audiowizualnego TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

55. Zakup tablic interaktywnych wraz z
oprogramowaniem, TAK NIE NIE NIE zestaw 0,00 0,00 zł 0,00 zł

56. Zakup kserokopiarki TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 zł 0,00 zł

10. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 0,00 zł

57. NIE NIE NIE NIE 0,00 0,00 zł 0,00 zł

11. Zadanie - Zarządzanie projektem 0,00 zł

58. nie dotyczy NIE NIE NIE NIE 0 0,00 0,00 zł 0,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zł

w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %

1. --Nie dotyczy-- - 0,00 0,00 zł 0,00 zł

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 0,00 zł
0,00 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł
0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 0,00 zł

Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis 0,00 zł

Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna
i pomoc

de
minimis

(T/N)

Stawka
jednostkowa

(T/N)

Zadanie
zlecone

(T/N)
j.m.

Razem

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 261 432,67 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 261 432,67 zł

Zadanie 1 - Organizacja placu zabaw przy SP w Kaszewach Dwornych 26 647,00 zł

1. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw TAK NIE NIE NIE zestaw 10 747,00 zł

2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu
zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw 200 m 2 TAK NIE NIE NIE zestaw 15 900,00 zł

Zadanie 2 - Organizacja placu zabaw przy SP w Kterach 34 294,07 zł

3. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw TAK NIE NIE NIE zestaw 14 655,07 zł

4. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu
zabaw wraz z ogrodzeniem 200 m 2 TAK NIE NIE NIE zestaw 19 639,00 zł

Zadanie 3 - Organizacja placu zabaw przy SP w Micinie 34 096,00 zł

5. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw TAK NIE NIE NIE zesaw 14 096,00 zł

6. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu
zabaw wraz z ogrodzeniem 200 m 2 TAK NIE NIE NIE zestaw 20 000,00 zł

Zadanie 4 - Dostosowanie pomieszczeń w SP w Kaszewach Dwornych 4 654,00 zł

7. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 3 184,00 zł

8. Modernizacja toalet dla personelu poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 1 470,00 zł

Zadanie 5 - Dostosowanie pomieszczeń w SP w Kterach 3 002,00 zł

9. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 1 292,00 zł

10. Modernizacja toalet dla personelu poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 1 710,00 zł

Zadanie 6 - Dostosowanie pomieszczeń w SP w Micinie 2 920,00 zł

11. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci
poprzez zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 1 930,00 zł

12. Modernizacja toalet dla personelu poprzez
zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 990,00 zł
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Zadanie 7 - Wyposażenie SP w Kaszewach Dwornych 55 904,00 zł

13. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości
w pomieszczeniach TAK NIE NIE NIE sztuka 1 000,00 zł

14. Wyposażenie lub doposażenie kuchni w
przypadku, gdy wcześniej nie zaepwniono
dzieciom żywienia lub dożywiania

TAK NIE NIE NIE zestaw 7 000,00 zł

15. Meble i wyposażenie - zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 8 182,00 zł

16. Zakup wyposażenia wypoczynkowego NIE NIE NIE NIE zestaw 2 020,00 zł

17. zakup i montaż rolet okiennych TAK NIE NIE NIE zestaw 1 000,00 zł

18. Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni
i innych pomieszczeń gospodarczych TAK NIE NIE NIE zestaw 2 000,00 zł

19. Zabawki i pomoce dydaktyczne NIE NIE NIE NIE zestaw 4 992,00 zł

20. Pomoce dydaktyczne komplet pomocy
dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w
1 grupie przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 2 498,00 zł

21. Artykuły plastyczne komplet artykułów
plastycznych potrzebnych do realizacji w 1 grupie
przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 2 908,00 zł

22. Komplet wyposażenia zapewniającego
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi NIE NIE NIE NIE zestaw 780,00 zł

23. Zabezpieczenie grzejników, zabudową w celu
uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy TAK NIE NIE NIE zestaw 2 200,00 zł

24. Zakup sprzetu ICT TAK NIE NIE NIE zestaw 6 000,00 zł

25. Zakup sprzetu audiowizualnego TAK NIE NIE NIE zestaw 5 614,00 zł

26. Zakup tablic interaktywnych wraz z
oprogramowaniem, TAK NIE NIE NIE zestaw 5 310,00 zł

27. Zakup kserokopiarki TAK NIE NIE NIE sztuka 4 400,00 zł

Zadanie 8 - Wyposażenie SP w Ktearch 49 670,00 zł

28. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości
w pomieszczeniach TAK NIE NIE NIE sztuka 1 000,00 zł

29. Wyposażenie lub doposażenie kuchni w
przypadku, gdy wcześniej nie zaepwniono
dzieciom żywienia lub dożywiania

TAK NIE NIE NIE zestaw 5 100,00 zł

30. Meble i wyposażenie - zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 5 898,00 zł

31. Zakup wyposażenia wypoczynkowego NIE NIE NIE NIE zestaw 2 170,00 zł

32. Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni
i innych pomieszczeń gospodarczych TAK NIE NIE NIE zestaw 2 480,00 zł
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33. Zabawki i pomoce dydaktyczne NIE NIE NIE NIE zestaw 3 307,00 zł

34. Pomoce dydaktyczne komplet pomocy
dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w
1 grupie przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 2 078,00 zł

35. Artykuły plastyczne komplet artykułów
plastycznych potrzebnych do realizacji w 1 grupie
przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 2 874,00 zł

36. Komplet wyposażenia zapewniającego
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi NIE NIE NIE NIE zestaw 780,00 zł

37. Zabezpieczenie grzejników, zabudową w celu
uniknięcia oparzenia TAK NIE NIE NIE zestaw 2 000,00 zł

38. Zakup sprzętu ICT TAK NIE NIE NIE zestaw 6 000,00 zł

39. Zakup sprzętu audiowizualnego TAK NIE NIE NIE zestaw 6 423,00 zł

40. Zakup tablic interaktywnych wraz z
oprogramowaniem, TAK NIE NIE NIE zestaw 5 360,00 zł

41. Zakup kserokopiarki TAK NIE NIE NIE sztuka 4 200,00 zł

Zadanie 9 - Wyposażenie SP w Micinie 50 245,60 zł

42. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości
w pomieszczeniach TAK NIE NIE NIE sztuka 690,00 zł

43. Wyposażenie lub doposażenie kuchni w
przypadku, gdy wcześniej nie zaepwniono
dzieciom żywienia lub dożywiania

TAK NIE NIE NIE zestaw 4 520,00 zł

44. Meble i wyposażenia- zakup i montaż TAK NIE NIE NIE zestaw 9 950,00 zł

45. Zakup i montaż rolet okiennych TAK NIE NIE NIE sztuka 1 000,00 zł

46. Zakup wyposażenia wypoczynkowego NIE NIE NIE NIE zestaw 2 337,50 zł

47. Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni
i innych pomieszczeń gospodarczych TAK NIE NIE NIE zestaw 2 496,90 zł

48. Zabawki i pomoce dydaktyczne NIE NIE NIE NIE zestaw 3 794,10 zł

49. Pomoce dydaktyczne komplet pomocy
dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w
1 grupie przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 4 309,00 zł

50. Artykuły plastyczne komplet artykułów
plastycznych potrzebnych do realizacji w 1 grupie
przedszkolnej

NIE NIE NIE NIE zestaw 972,10 zł

51. Komplet wyposażenia zapewniającego
bezpieczne warunki opieki nad dziećmi NIE NIE NIE NIE zestaw 696,00 zł

52. Zabezpieczenie grzejników, zabudową w celu
uniknięcia oparzenia TAK NIE NIE NIE zestaw 2 000,00 zł
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53. Zakup sprzętu ICT TAK NIE NIE NIE zestaw 8 000,00 zł

54. Zakup sprzętu audiowizualnego TAK NIE NIE NIE zestaw 480,00 zł

55. Zakup tablic interaktywnych wraz z
oprogramowaniem, TAK NIE NIE NIE zestaw 5 000,00 zł

56. Zakup kserokopiarki TAK NIE NIE NIE sztuka 4 000,00 zł

10. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 0,00 zł

57. NIE NIE NIE NIE 0,00 zł

11. Zadanie - Zarządzanie projektem 0,00 zł

58. nie dotyczy NIE NIE NIE NIE 0 0,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zł

w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 %

1. --Nie dotyczy-- - 0,00 zł

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 224 916,97 zł
86,03 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) 0,00 zł
0,00 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 261 432,67 zł

Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis 0,00 zł

Wkład prywatny 0,00 zł
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L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing’u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0 Uzasadnienie dla cross-financing’u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia:

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych
Cross financing
Organizacja placu zabaw przy SP w Kaszewach Dwornych
Bujak konik -1szt. - cena 1590,00zł.
Karuzela tarczowa- 1szt. cena - 3560,00zł.
Bujak koniki - 2szt. cena- 4598,00 zł.
Piaskownica-1szt. cena - 999 ,00 zł.

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw
Nawierzchnia pod: Bujak Konik 13 m2 - 1szt. cena - 3900.00 zł.
Nawierzchnia pod: Karuzela tarczowa - 27 m2 1szt. cena - 8100.00 zł.
Nawierzchnia pod: Bujak koniki 13 m kw.1szt. cena - 3900.00 zł.
Razem nawierzchnia - 53 m kw., razem ogrodzenia - 32 mb.

Uzasadnienie:
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kaszewach Dwornych nie posiada placu, zatem zostanie wydzielone
miejsce pod budowę placu zabaw, wykonana bezpieczna nawierzchnia wraz z ogrodzeniem zostaną zakupione i
zamontowane zabawki. Dzieci będą mogły korzystać z zabawy na powietrzu, na bezpiecznych i kolorowych zabawkach.
Zabawa i ruch wpłynie na rozwój fizyczny dzieci.

Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż:
Umywalka biała -2szt. cena 800,00
Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska- 2szt. cena - 60,00 zł.
Sedes dziecięcy- 1szt. cena -500,00 zł
Podest dziecięcy typu Hipcio różowy- 2szt. cena -72,00 zł.
Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski-2szt. cena 72,00 zł.
Półki na kubeczki -2szt. cena 300,00 zł.
Podgrzewacz wody - 1szt. cena 300,00 zł.
Podajniki na mydło- 2 szt. cena 220,00zł.
lustra-2szt. cena 200,00zł.
Podajniki na papier- 2szt. cena 220,00zł.
Suszarki do rąk -2szt. cena 440,00
Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż
bateria - 1 szt. cena 250,00 zł.
bojler-podgrzewacz -1 szt.cena 800,00 zł.
umywalka -1 szt. cena 420,00 zł.
Uzasadnienie:
Modernizacja i dostosowanie toalet dla dzieci młodszych przyczyni się do swobodnego korzystania z toalet i urządzeń
sanitarnych przez dzieci, podniesione zostaną również warunki sanitarne dla personelu. Toalety będą bezpieczne i
dostosowane do potrzeb dzieci młodszych. Obecnie dzieci młodsze w wieku 3 - 5 lat uczęszczające do Zespołu
Wychowania Przedszkolnego i Oddz. Przedszkolnego korzystały z toalet szkolnych.
Zakup i montaż rolet - 1000,00 zł.
Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach
Odkurzacz - 1szt cena - 1000,00 zł.

Wyposażenie/Doposażenie kuchni (w przypadku, gdy wcześniej nie zapewniano dzieciom żywienia lub dożywiania)
poprzez zakup i montaż
Szafa do naczyń-1szt. cena 1100,00 zł.
Blat roboczy z szafkami -1szt. cena 4000,00 zł.
Umywalka zabudowana -1szt.cena 400,00 zł.
zmywarka -1szt.cena - 1300,00 zł.
Zestaw przyborów kuchennych ( naczynia , garnki)-1szt.cena - 200,00 zł.

Meble i wyposażenie - zakup i montaż:
Stoły sześciokątne - 5 szt. cena - 1100,000 zł.
Krzesełko nr 2 - 10 szt. cena - 550,00 zł.
Krzesełko nr 3 -10 szt. cena - 550 ,00 zł.
Zestaw meblowy Fama- 1szt. cena - 2550,00 zł.
Bajkowe biurko- 1szt. cena - 360,00 zł.
Szafki indywidualne – tęczowe szafki-1szt. cena 1962,00 zł.
Dywan-1szt. cena -550,00 zł.
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Tablica szkolna korkowa 900x1500- 1szt. cena 110,00 zł.
Szafka – gruszka -1szt. cena 450,00 zł.

Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych;
Szatnia typu Porządkuś- 3 szt. cena - 990,00 zł.
Szatnia typu Porządkuś mała-1szt. cena - 270,00 zł.
Szafa ubraniowa klon -1szt. cena - 340,00 zł.
Regał metalowy 170- 1szt. cena 400,00 zł.

Zabezpieczenia grzejników zabudową w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy
Zabezpieczenia grzejników zabudową -1szt. cena 2200,00 zł.

Zakup sprzętu ICT:
Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem-2 szt. cena 5400,00 zł.
Drukarka laserowa kolorowa -1szt. cena 600,00 zł.

Zakup sprzętu audiowizualnego
Radiomagnetofon CD z głośnikami 1 szt. cena 500,00 zł.
Telewizor - 42 - 1 szt. cena 3684,00
Głośniki - 1szt. cena 1200,00 zł.
Odtwarzacz DVD- 1szt. cena - 230,00 zł.

Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem
Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna magnetyczna 80 wraz oprogramowaniem - 1szt.cena 5310.00 zł.

Zakup kserokopiarki :kserokopiarka- 1szt cena 4 400,00
Uzasadnienie;
Pomieszczenia zostaną dostosowane i wyposażone w sprzęt, meble oraz pomoce dydaktyczne. Poprawione zostanie
zaplecze infrastrukturalne poprzez dostosowanie szatni, kuchni do potrzeb dzieci młodszych. Obecnie dzieci korzystają
z szatni dla dzieci starszych, kuchnia jest słabo wyposażona, a poprzez zakup wyposażenia będzie można przygotować
posiłki dla dzieci.
Sprzęt ICT, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarka będą służyły do prowadzenia zajęć z czytania,
pisania, rysowania, zajęć logopedycznych, przygotowywania materiałów do rysowania, malowania oraz uzupełnia
tekstu. Sprzęt audiowizualny będzie służył do słuchania opowiadań, oglądania bajek oraz programów edukacyjnych.
Obecnie brak sprzętu ICT w oddziałach przedszkolnych dzieci korzystają ze sprzętu, który znajduje się w szkole.
Obecne meble znajdujące się na wyposażeniu służą głównie do nauki,są zużyte. Brak mebli wypoczynkowych, brak
zabezpieczenia grzejników i gniazdek elektrycznych. Obecnie sprzątaczki korzystają z wyposażenia do utrzymania
czystości ze sprzętu szkolnego, zakup odkurzacza pozwoli w każdej chwili sprzątać po zabawie dzieci.

Oddział Przedszkolny w Kterach:
Cross financing
Organizacja placu zabaw
Plac zabaw – zestaw 10 standard + kotwy stalowe - 1 zestaw cena: 10516,00 zł,
Motorek – bujak sprężynowy - 1 szt. cena: 835,23 zł,
Ważka - bujak sprężynowy -1 szt. cena: 835,23 zł,
Huśtawka Ważka - 1 szt. cena: 985,23 zł,
Ławko - stół drewniany - 2 szt. cena: 1483,38 zł,
Nawierzchnia pod plac zabaw 11m x 11 m x0,40 - piasek - 80 ton cena: 2560,00 zł,
Przygotowanie podłoża – wykorytowanie - 6 godz. cena 738,00 zł,
Wywóz ziemi -6 godz. cena 738,00 zł,
Ogrodzenie placu zabaw 38 mb cena 7980,00 zł,
Obrzeże nawierzchni sypkiej 121mb cena 7623,00 zł,
Uzasadnienie:
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kterach nie posiada placu , zatem zostanie wydzielone miejsce pod
budowę placu zabaw, wykonana bezpieczna nawierzchnia wraz z ogrodzeniem zostaną zakupione i zamontowane
zabawki. Dzieci będą mogły korzystać z zabawy na powietrzu, na bezpiecznych i kolorowych zabawkach. Zabawa i ruch
wpłynie na rozwój fizyczny dzieci.

Dostosowanie pomieszczeń
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż
Umywalka biała 1 szt. cena: 400,00 zł,
Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska 3 szt.cena: 90,00 zł,
Przepływowy ogrzewacz wody 1 szt. cena: 400,00 zł,
Podest dziecięcy typu Hipcio różowy 1 szt. cena: 36,00 zł,
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Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski 1 szt. cena: 36.00 zł,
Podajniki na mydło 1 szt. cena:110,00 zł,
Podajniki na papier 1 szt. cena 60,00
Podajnik ręczników papierowych 1 szt. cena: 160,00
Modernizacja toalet dla personelu
Umywalka biała 1 szt. cena: 400,00 zł,
Sedes compact 1 szt. cena: 550,00 zł,
Bojler 1 szt. cena: 400,00 zł,
Podajnik ręczników papierowych HIT 1 szt. cena: 160,00 zł,
Bateria umywalkowa 1 szt. cena: 200,00 zł,
Uzasadnienie
Modernizacja i dostosowanie toalet dla dzieci młodszych przyczyni się do swobodnego korzystania z toalet i urządzeń
sanitarnych przez dzieci, podniesione zostaną również warunki sanitarne dla personelu. Toalety będą bezpieczne i
dostosowane do potrzeb dzieci młodszych. Obecnie dzieci korzystają z toalet dostępnych w szkole.

Wyposażenie
Odkurzacz 1 szt. cena: 1000,00 zł,

Wyposażenie doposażenie kuchni
Blat roboczy z szafkami 1 szt. cena: 4000,00 zł,
Zlewozmywak 1 szt. cena: 500,00 zł,
Zestaw przyborów kuchennych 1 zestaw( naczynia , garnki) cena: 600,00 zł,

Meble i wyposażenie - zakup i montaż
Stoły prostokątne z regulowaną wysokością 3 szt. cena: 720,00 zł,
Krzesełko nr 1 5 szt. cena: 250,00 zł,
Krzesełko nr 2 5 szt. cena: 250,00 zł,
Krzesełko nr 3 6 szt. cena: 336 ,00 zł,
Szafka Tęczowa – duży moduł 2 szt. cena; 1064,00 zł,
Szafka Tęczowa –moduł 1 1 szt. cena: 369,00 zł,
Tęczowe skrytki – moduł B 1 1 szt. cena: 349,00 zł,
Dywan 2m/3m 1 szt. cena: 500,00 zł,
Tablica szkolna korkowa 900x1500 -1 szt. 110,00 zł,
Szaf drzewo- 1 szt. 1500,00 zł,
Biurko bajkowe 1 szt. cena: 360,00 zł,
Krzesło konferencyjne zielono – czarne 1 szt. cena: 90,00 zł,

Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych
Szatnia typu Porządkuś 3 szt. cena: 990,00 zł,
Regał średni Inlandia 4 szt. cena: 1040,00 zł,
Szafa ubraniowa 1 szt. cena: 450,00 zł,

Zabezpieczenia grzejników zabudową 1 szt. 2000,00 zł,
Zakup sprzętu ICT
Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem 2 szt. cena: 5400,00 zł,
Drukarka laserowa kolorowa - 1 szt. cena: 600,00 zł,
Radiomagnetofon CD z głośnikami 1 szt. cena: 540,00 zł,
Telewizor LED P- 42 1 szt. cena: 3684,00 zł,
Zestaw kina domowego 3D- 1 szt. cena: 2199,00 zł,
Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna magnetyczna 80" wraz z oprogramowaniem - 1 szt. cena: 5360,00 zł,
Zakup kserokopiarki 1 szt. - 4200.00 zł.

Uzasadnienie:
Pomieszczenia zostaną dostosowane i wyposażone w sprzęt, meble oraz pomoce dydaktyczne. Poprawione zostanie
zaplecze infrastrukturalne poprzez dostosowanie szatni, kuchni do potrzeb dzieci młodszych. Sprzęt ICT, sprzęt
audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarka będą służyły do prowadzenia zajęć z czytania, pisania, rysowania,
zajęć logopedycznych, przygotowywania materiałów do rysowania, malowania oraz uzupełnia tekstu. Sprzęt
audiowizualny będzie służył do słuchania opowiadań, oglądania bajek oraz programów edukacyjnych. Obecnie brak
sprzętu ICT w oddziałach przedszkolnych dzieci korzystają ze sprzętu, który znajduje się w szkole.
Obecna kuchnia jest słabo wyposażona w sprzęt i meble kuchenne, istnieje potrzeba doposażenia kuchni poprzez
zakup: blatu roboczego z szafkami, zlewozmywaka oraz zestawu przyborów kuchennych. Poprzez doposażenie kuchni
będzie można swobodnie przygotowywać posiłki dla dzieci.
Obecne meble znajdujące się na wyposażeniu służą głównie do nauki, brak mebli wypoczynkowych, brak
zabezpieczenia grzejników i gniazdek elektrycznych. Obecnie sprzątaczki korzystają z wyposażenia do utrzymania
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czystości ze sprzętu szkolnego, zakup odkurzacza pozwoli w każdej chwili sprzątać po zabawie dzieci.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Micinie
Cross financing
Organizacja placu zabaw przy SP w Micinie
Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw
Zjeżdżalnia Neo - 1szt. cena 5 399,00 zł.
Bujak koniki - 1szt. cena 2299,00 zł.
Huśtawka Junior 1szt. cena 4899,00 z
bujak konik 1 szt. cena 1499,00
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (200 m2).
Nawierzchnia pod zjeżdżalnię, bujaki, huśtawki , ogrodzenie 120 mb. cena 20.000 zł.
Uzasadnienie
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Micinie nie posiada placu , zatem zostanie wydzielone miejsce pod
budowę placu zabaw, wykonana bezpieczna nawierzchnia wraz z ogrodzeniem zostaną zakupione i zamontowane
zabawki. Dzieci będą mogły korzystać z zabawy na powietrzu, na bezpiecznych i kolorowych zabawkach. Zabawa i ruch
wpłynie na rozwój fizyczny dzieci.

Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci
Miska ustępowa ze spłuczką -1szt. cena 590,00 zł.
Umywalka biała -2 szt. cena 1340,00
Modernizacja toalet dla personelu
Podgrzewacz wody 1szt. cena 990,00 zł.
Uzasadnienie:
Modernizacja i dostosowanie toalet dla dzieci młodszych przyczyni się do swobodnego korzystania z toalet i urządzeń
sanitarnych przez dzieci, podniesione zostaną również warunki sanitarne dla personelu. Toalety będą bezpieczne i
dostosowane do potrzeb dzieci młodszych. Obecnie dzieci młodsze w wieku 3 - 5 lat uczęszczające do Zespołu
Wychowania Przedszkolnego i Oddz. Przedszkolnego korzystały z toalet szkolnych.

Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach
Odkurzacz na sucho 690 1szt. cena 690,00 zł.

Wyposażenie lub doposażenie kuchni,
Termos stalowy z przyciskiem dozowanie 1.5l - 5szt. cena 280,00 zł.
Stół ze zlewem 2 komorowym z półką 1szt. cena 2740,00 zł.
Regał magazynowy, półki pełne 1szt. cena 1500,00 zł.
Meble i wyposażenie - zakup i montaż przykładowych zestawów
Krzesło COMFORT nr 1- 12 szt. cena 1 szt. 75,00 zł. cena 900,00 zł.
Krzesło COMFORTnr 2 12 szt. cena 1 szt.75,00 zł. cena 900,00 zł.
Stoły nr 4 - 6 szt. cena 129,00 zł. cena 774,00 zł.
Ławka 6- osobowa - 3szt. cena 1 szt.249,00zł. cena 747,00 zł.
Regał z kolorowymi pojemnikami- 1 szt. cena -449,00zł. cena 499,00 zŁ.
Seria plus półeczka pojedyncza duża - 3 szt. cena 1 szt. - 270,00 zł. cena 810,00 zł.
Szafka narożna 3szt. cena - 1 szt. 383,00 cena 1149,00zł.
Regał - 1szt cena - 221,00 zł.
Szafa drzewo - 1szt. cena 1400,00 zł.
Zestaw meblowy Fama 1 szt. cena 2550,00 zł.
Zakup i montaż rolet okiennych
Zakup i montaż rolet - 1000,00 zł.

Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych
Półka i ławeczka do szatni,2 szt. cena 658,00zł.
Regał, 4 szt. cena 1439,00 zł.
Komoda z pszczółkami, 1szt cena 399.90 zł.

Zabezpieczenia grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy
Zabezpieczenia grzejników - 2000,00 zł.

Zakup sprzętu ICT
Komputer stacjonarny 1szt. cena 3500,00 zł.
Laptop 1szt. cena 2500,00
Projektor - 1szt. cena 2000,00 zł.
Zakup sprzętu audiowizualnego
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Radio z odtwarzaczem CD - 3 szt. cena 480,00 zł.
Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem
Tablica interaktywna z oprogramowaniem 1szt. cena 5000,00 zł.

Zakup kserokopiarki
Kserokopiarka -1szt. cena 4000,00 zł.
Uzasadnienie:
Pomieszczenia zostaną dostosowane i wyposażone w sprzęt, meble oraz pomoce dydaktyczne. Poprawione zostanie
zaplecze infrastrukturalne poprzez dostosowanie szatni, kuchni do potrzeb dzieci młodszych. Sprzęt ICT, sprzęt
audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarka będą służyły do prowadzenia zajęć z czytania, pisania, rysowania,
zajęć logopedycznych, przygotowywania materiałów do rysowania, malowania oraz uzupełnia tekstu. Sprzęt
audiowizualny będzie służył do słuchania opowiadań, oglądania bajek oraz programów edukacyjnych. Obecnie brak
sprzętu ICT w oddziałach przedszkolnych dzieci korzystają ze sprzętu, który znajduje się w szkole.
Obecnie kuchnia jest słabo wyposażona w meble i sprzęt kuchenny, doposażenie pozwoli na swobodne przygotowanie
posiłku dla dzieci.
Obecne meble znajdujące się na wyposażeniu służą głównie do nauki, brak mebli wypoczynkowych, brak
zabezpieczenia grzejników i gniazdek elektrycznych. Obecnie sprzątaczki korzystają z wyposażenia do utrzymania
czystości ze sprzętu szkolnego, zakup odkurzacza pozwoli w każdej chwili sprzątać po zabawie dzieci.

Zakup pomocy bez cross- financingu:

Oddział przedszkolny przy SP w Kaszewach Dwornych;
Zakup wyposażenia wypoczynkowego
Poducha typu rybka 2 szt. cena 200,00zł.
Poducha typu myszka 2 szt. cena 200,00 zł.
Poduszka zielona 6 szt. cena 180,00 zł.
Poduszka czerwona 6 szt cena 180,00 zł.
Poduszka chabrowa 4 szt. cena 120,00 zł.
Poduszka pomarańczowa 5 szt. cena 30,00 zł. cena 150,00 zł.
Poduszki sensoryczne- myszka 2szt.cena 990,00 zł.
Uzasadnienie:
Wyposażenie wypoczynkowe pozwoli dzieciom odpocząć po aktywnych zabawach ruchowych, wykorzystane zostanie
przy słuchaniu bajek i opowiadań oraz na zajęciach sportowych.

Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek
Klocki typu wesołe miaseczko- 1szt. cena 150.00 zł.
Klocki typu Leśne miasteczko -1szt. cena 160.00 zł.
Kolorowe drewniane klocki- 1szt. cena 130.00 zł.
Geometryczne kształty z tworzywa- 4 szt. cena 160,00 zł.
Wywrotka typu Middle Truck - 3 szt. cena 120,00 zł.
Wywrotka- 3 szt. cena 120,00 zł.
Wywrotka z akcesoriami- 4 szt. cena 160,00 zł.
Mata miasto- 1 szt. cena 50,00 zł.
Śpiąca lalka - 4szt. cena -240,00 zł.
Zestaw narzędzi -5szt. cena 250,00 zł.
Zestaw perkusyjny- 2szt. cena 160,00zł.
Szczęśliwy traf żabki-1szt cena 260.00 zł.
Skakanka 1 szt. 25 cena 125,00 zł.
Piłka - 30cm- 10szt. cena 200,00 zł.
Miękka mała lalka - 1szt. cena 25,00 zł.
Lalka płacząca - 1 szt. cena 33,00zł.
Lalka mała z nocnikiem-1szt. cena 26.00zł.
Bobas- 1szt. cena 70.00 zł.
Lalka duża 3 szt. cena 210,00 zł.
Kasia miss piękności - 1szt. cena 33.00 zł.
Łóżeczko dla lalek-1szt. cena 60.00 zł.
Medyczny wózek- 2szt. cena 172,00 zł.
Duża kuchnia- 2szt cena 280,00 zł.
Mały samochód terenowy czerwony-2 szt. cena 260,00 zł.
Pojemnik typu Pirat mały- 3szt. cena 108,00 zł.
Kasa sklepowa ze skanerem- 2szt. cena 146,00 zł.
Piłka do skakania 45 cm- 3szt. cena 78,00 zł.
Piłka do skakania 55 cm- 3 szt. cena 102,00 zł.
Koło latające- 15szt. cena 60,00 zł.
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Tunel typu Stonoga- 1 szt. cena 60,00 zł.
Woreczki – kolory- 3szt. cena 120,00 zł.
Miś typu Karolek - 2szt. cena 46,00 zł.
Duży zestaw obiadowy- 3szt. cena 108,00 zł.
Straż pożarna- 3 szt. cena 150,00 zł.
Betoniarka -3szt. cena 150,00 zł.
Koparka- 3 szt. cena 150,00 zł.
Nakładanka typu Hania- 1szt. cena 20,00 zł.
Puzzle typu Przyjaciele z zoo -1szt. cena 25,00 zł.
Puzzle typu Przyjaciele z gospodarstwa -1szt. cena 25.00 zł.
Puzzle typu 4 warstwy pory roku -1 szt. cena - 50.00 zł.
Puzzle typu 5 warstw dom -1szt. cena -50.00 zł.
Mały zestaw do piasku (dla grupy)- 1szt. cena 90.00 zł.
Uzasadnienie:
Zabawki i pomoce dydaktyczne zostaną wykorzystane do zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania, będą
zapobiegać deficytom oraz podnosić motywacje do zdobywania wiedzy.

Pomoce dydaktyczne. Komplet pomocy dydaktycznych
Skojarzenia - karty do angielskiego-1szt. cena -36.00 zł.
Mapa Polski dla najmłodszych- 1szt. cena 370,00 zł.
Liczby na magnesach - 1szt. cena 100,00 zł.
Liczydło na stojaku - 1szt. cena 380,00 zł.
Gry – ćwiczenia pamięci -10szt. cena 500,00 zł.
Gra memory typu Flagi - 2szt. cena 60,00 zł.
Gra typu Unia Europejska- 1 szt. cena 46.00 zł.
Plansze typu 4 sezonowe drzewa -1szt. cena 56.00 zł.
Sortowanie odpadów- 1szt. cena 150.00 zł.
Domino typu Mały Ekolog 5szt. cena 350,00 zł.
Magnetyczne plansze typu Bawmy się liczbami - 3 szt. cena 450,00 zł
Uzasadnienie:
Pomoce dydaktyczne zostały wybrane z katalogów firm specjalizujących się w zaopatrywanie przedszkoli w materiały
zgodnie z procesem nauczania i wychowania w oddziałach przedszkolnych. materiały te zostaną wykorzystane do
wszystkich rodzajów zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym.

Artykuły plastyczne. Komplet artykułów plastycznych
Brystol mix A3/ 100 ark - 15 szt. cena 555,00 zł.
Brystol biały A4/100 ark-15 szt. cena 270,00 zł.
Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 ark. -10szt. cena 370,00 zł.
bibuła - mix kolorów 15 rolek-2szt. cena 20,00 zł.
Nożyczki przedszkolne 10 szt -3szt. cena 48,00 zł.
Taśma samoprzylepna 18 mm x 30 m - 10szt. cena 20,00 zł.
Klej przezroczysty 200 ml - 15szt. cena 75,00 zł.
Klej poj. 1l*- 15szt. cena 240,00 zł.
Papier szary A3. 20 arkuszy- 10 szt. cena 40,00 zł.
Klasyczne markery zmywalne 8szt.- 15szt. cena 105,00zł.
Plastelina 12 kol. - 25 szt. cena 100,00 zł.
Kredki 12 kol w pud.kart. - 30 szt. cena 150,00 zł.
Tempery 6 kolorów 6x1000 ml- 5szt. cena 425,00 zł.
Zestaw pędzli do malowania 24 szt.- 10 szt. cena 400,00 zł.
Tektura falista (10 arkuszy) 15 szt. cena 90,00 zł.
Uzasadnienie:
Materiały plastyczne zostały wybrane z katalogów firm specjalizujących się w zaopatrywanie przedszkoli.
Będą służyły do rozwijania zdolności manualnych , kreatywności i indywidualnych predyspozycji dziecka, wspólnej
zabawy i nauki,
Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi:
Gaśnica 1szt. cena 100.00 zł.
Apteczka z wyposażeniem metalowa na ścianę 1szt. cena 180.00 zł.
Zabezpieczenie gniazdek i mebli - 1szt cena 500,00 zł.
Uzasadnienie:
Zabezpieczenie wyposażenia oraz zakup środków opatrunkowych zapewni dzieciom swobodne zabawy ruchowe.

Oddział Przedszkolny przy SP Kterach:
Zakup wyposażenie wypoczynkowego:
Poduszki okrągłe szt. 10 3 szt. cena: 780,00 zł,
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Stojak mobilny na poduszki podwójny 1 szt. cena: 150,00 zł,
Stojak mobilny na poduszki pojedynczy 1 szt. cena: 100,00 zł,
Gruszka mała niebieska 1 szt. cena: 160,00 zł,
Gruszka mała pomarańczowa 1 szt. cena: 160,00 zł,
Gruszka mała zielona 1 szt. cena: 160,00 zł,
Poduszki sensoryczne- myszka 1 i piesek 1 - 2 szt. cena 660,00 zł.
Uzasadnienie
Wyposażenie wypoczynkowe pozwoli dzieciom odpocząć po aktywnych zabawach ruchowych, wykorzystane zostanie
przy słuchaniu bajek i opowiadań oraz na zajęciach sportowych.

Zabawki i pomoce dydaktyczne:
Klocki typu Leśne miasteczko 1 szt. cena: 160,00 zł,
Wywrotka typu Middle Truck 1 szt. cena: 40,00 zł,
Wywrotka z akcesoriami 2 szt. 80,00 zł,
Mata miasto 1 szt. cena: 50 zł,
Śpiąca lalka 2 szt. cena: 120,00 zł,
Zestaw narzędzi 2 szt. cena: 100,00 zł,
Zestaw perkusyjny 1 szt. cena: 80,00 zł,
Skakanka 1 25 szt. cena: 125,00 zł,
Piłka - 30cm 10 szt. cena: 200,00 zł,
Torba na piłki 2 szt. cena: 100,00 zł,
Składany kosz na piłki 1 szt. cena: 300,00 zł,
Miękka mała lalka 5 szt. cena: 125,00 zł,
Lalka płacząca 1 szt. 33,00 zł,
Lalka mała z nocnikiem 1 szt. cena: 26,00 zł,
Bobas 1 szt. cena: 70,00 zł,
Lalka duża 2 szt. cena: 140,00 zł,
Łóżeczko dla lalek 1 szt. cena: 60,00 zł,
Medyczny wózek 1 szt. cena: 86,00 zł,
Mały samochód terenowy czerwony 1 szt. cena: 130,00 zł,
Pojemnik typu Pirat mały 3 szt. cena: 108,00 zł,
Kasa sklepowa ze skanerem 1 szt. cena: 73,00 zł,
Ringo Sensoryczne 9 szt. cena: 117,00 zł,
Woreczki – kolory 3 szt. cena: 120,00 zł,
Miś typu Karolek 2 szt. cena: 46,00 zł,
Duży zestaw obiadowy 3 szt. cena: 108,00 zł,
Straż pożarna 3 szt. cena: 150,00 zł,
Betoniarka 3 szt. cena: 150,00 zł,
Koparka 3 szt. cena: 150,00 zł,
Nakładanka typu Hania 1 szt. 20,00 zł,
Puzzle typu Przyjaciele z zoo 1 szt. cena: 25,00 zł,
Puzzle typu Przyjaciele z gospodarstwa 1 szt. cena: 25,00 zł,
Puzzle typu 4 warstwy pory roku 1 szt. cena: 50,00 zł,
Puzzle typu 5 warstw dom 1 szt. cena: 50,00 zł,
Mały zestaw do piasku (dla grupy) 1 szt. cena: 90,00 zł,
Uzasadnienie;
Zabawki i pomoce dydaktyczne zostaną wykorzystane do zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania, będą
zapobiegać deficytom oraz podnosić motywacje do zdobywania wiedzy.

Pomoce dydaktyczne:
Zestaw bajek typu grajek 1 1 szt. 200,00 zł,
Zestaw bajek typu grajek 2 1 szt. cena: 160,00 zł,
Gra typu rybki 1 szt. cena: 56,00 zł,
Gra typu Współpraca na krach 1 szt. 66,00 zł,
Mapa Polski dla najmłodszych 1 szt. cena: 370,00 zł,
Liczydło na stojaku 1 szt. cena: 380,00 zł,
Gry – ćwiczenia pamięci 5 szt.cena: 250,00 zł,
Gra memory typu Flagi 1 szt. cena: 30,00 zł,
Plansze typu 4 sezonowe drzewa 1 szt. cena: 56,00 zł,
Sortowanie odpadów 1 szt. 150,00 zł,
Domino typu Mały Ekolog 3 szt. cena: 210,00 zł,
Magnetyczne plansze typu Bawmy się liczbami 1 szt. cena: 150,00 zł,
Uzasadnienie:
Pomoce dydaktyczne zostały wybrane z katalogów firm specjalizujących się w zaopatrywanie przedszkoli w materiały
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zgodnie z procesem nauczania i wychowania w oddziałach przedszkolnych. materiały te zostaną wykorzystane do
wszystkich rodzajów zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym.

Artykuły plastyczne:
Brystol mix A3/ 100 ark-10 szt. cena: 370,00 zł,
Brystol biały A4/100 ark-10 szt. 180,00 zł,
Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 ark. 5 szt. cena: 185,00 zł,
bibuła - mix kolorów 15 rolek-3 szt. cena: 30,00 zł,
Nożyczki przedszkolne 10 szt.-2 zestawy cena: 32,00 zł,
Klej przezroczysty 200 ml 15 szt. cena: 75,00 zł,
Papier szary A3. 20 arkuszy-5 szt. cena: 20,00 zł,
Klasyczne markery zmywalne 8szt. 10 zestawów cena: 70,00 zł,
Plastelina 12 kol. - Moje bambino 10 szt. cena: 40,00 zł,
Kredki typu BAMBINO 12 kol w pud.kart. 10 szt. cena: 50,00 zł,
Tempery 6 kolorów 6x1000 ml 2 szt. cena: 170,00 zł,
Zestaw pędzli do malowania 24 szt. - 10 zestawów cena: 400,00 zł,
Tektura falista (10 arkuszy) 15 6.zestawów cena: 90,00 zł,
Papier kolorowy A4 mix kolorów do ksero 5 szt. cena: 210,00 zł,
Papier biały A4 do ksero 10 szt. cena: 200,00 zł,
Filcowe arkusze 5 szt. cena: 80,00 zł,
Tektura w kropki 3 szt. cena: 45,00 zł,
Tektura w prążki 3 szt. cena: 45,00 zł,
Taśma filcowa (kolor: zielony, żółty, czerwony 3 szt. cena: 24,00 zł,
Klej do filcu 5 szt. cena: 50,00 zł,
Bibuła gwiazdy mix – 5 szt. 10 zestawów cena: 130,00 zł,
Kółka do orgiami małe 1 szt. 22,00 zł,
Kółka do orgiami (średnica 10cm) 1 szt. cena: 20,00 zł,
Kółka do orgiami (średnica 15cm) 1 szt. cena: 31,00 zł,
Kółka do orgiami (średnica 18cm) 1 szt. cena: 41,00 zł,
Suszarka na kółkach 1 szt. cena 134,00 zł,
Dziurkacz 3,2 cm (koniczynka, choinka, kwiatek, słońce gwiazda) 5 szt. cena: 70,00 zł,
Duży mix kwadratów do origami 1 szt. cena: 60,00 zł,
Uzasadnienie:
Materiały plastyczne zostały wybrane z katalogów firm specjalizujących się w zaopatrywanie przedszkoli.
Będą służyły do rozwijania zdolności manualnych , kreatywności i indywidualnych predyspozycji dziecka, wspólnej
zabawy i nauki,

Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi:
Gaśnica 1 szt. cena: 100.00 zł,
Apteczka z wyposażeniem metalowa na ścianę 1 szt. cena: 180.00 zł,
Zabezpieczenie gniazdek i mebli 1 szt. cena: 500,00 zł,
Uzasadnienie:
Zabezpieczenie wyposażenia oraz zakup środków opatrunkowych zapewni dzieciom swobodne zabawy ruchowe.

Oddział Przedszkolny przy SP w Micinie:
Zakup wyposażenia wypoczynkowego
Kolorowe pufki - 1szt. cena 375,00 zł.
Poduszki do siedzenia 6szt. cena 174,00zł.
Poducha sensoryczna – krówka, 1szt. cena 329.90 zł.
Bajkowe materace – jeżyk, 1szt. cena 299.90 zł.
Bajkowe materace – myszka z serem, 1szt. cena 299,90 zł.
Materac krokodyl – kształtki rehabilitacyjne, 1szt. cena 239,90zł.
Poducha – kwiatek malucha, 1szt. cena 359,90 zł.
Mata kotek 1szt. cena 259,00 zł.
Uzasadnienie:
Wyposażenie wypoczynkowe pozwoli dzieciom odpocząć po aktywnych zabawach ruchowych, wykorzystane zostanie
przy słuchaniu bajek i opowiadań oraz na zajęciach sportowych.

Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek
Uciekające zwierzątka -1szt. cena - 139,90 zł.
Chodzik z klockami - 1 szt. cena 299,90 zł.
Lalki szmacianki – Gutek 2szt. cena 71,80zł.
Lalki szmacianki – Filipek 2 szt. cena 51,80 zł.
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Lalki z wózeczkiem -1szt cena 69,90 zł.
Lalka z kołyską- 1szt. cena 79,90 zł.
Oliwka – lalka z mimiką - 1szt. cena 79,90 zł.
Zuza przyjaciółka - 1szt. cena 85,90 zł.
Wózek spacerowy z podróżnikiem - 1szt. cena 79,90 zł.
Wózek spacerowy z koszykiem na akcesoria - 2 szt. cena - 151,80zł.
Lalki –chłopiec europejski - 2 szt. cena 119,80 zł.
Lalki – dziewczynka europejska - 2szt. cena 119,80 zł.
Ubranka dla lalek dziewczynka -1szt. cena 79,90 zł.
Ubranka dla lalek chłopiec - 1szt. cena 79,90 zł.
Różowa toaletka małej miss -1szt. cena 125,90 zł.
Wielki dom dla lalek - 1szt. cena 799,90 zł.
Domek letniskowy dla lalek 1szt. cena 549,90 zł.
Piaskarka -1szt. cena 79,90 zł.
Ciężarówka z autami - 1szt. cena -89,90 zł.
Tir z kontenerem -1szt. cena -89,90 zł.
Drewniany piętrowy parking - 1szt. cena -199,90 zł.
Duży warsztat stolarski - 1 szt. cena 249,90 zł.
Betoniarka - 2szt. cena 98,80 zł.
Uzasadnienie:
Zabawki i pomoce dydaktyczne zostaną wykorzystane do zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania, będą
zapobiegać deficytom oraz podnosić motywacje do zdobywania wiedzy.

Pomoce dydaktyczne
Puzzle drewniane – 3 szt. cena 114,00 zł.
Puzzle drewniane u lekarza - 2szt. cena 80,00 zł.
Puzzle drewniane – ogród warzywny - 3szt. cena 120,00 zł.
Uczymy się słówek – książka z ćwiczeniami -2 szt. cena 108,00 zł.
Doskonalimy umiejętności - 1 szt. cena - 209,00 zł.
Czytanie globalne – rzeczowniki 1 szt. cena 179,00 zł.
Czytanie globalne – czasowniki - 1 szt. cena 179,00 zł.
Przeczytam Ci mamo - 4 szt. cena 78,00 zł.
Czytam wyrazy - 4 szt. cena 60,00zł.
Woreczki z grochem -1 szt. cena 49,00 zł.
Od piosenki do literki – cz.1 komplet - 1szt. cena 65,00 zł.
Od piosenki do literki cz.1 ćwiczenia - 1 szt. cena 28,50 zł.
Od piosenki do literki – cz.2 komplet -1szt. cena 55,00zł.
Od piosenki do literki cz.2 ćwiczenia- 1szt. cena 22,00 zł.
Od wierszyka do literki –zeszyty 1 i 2 - 1szt. cena 26,00 zł.
Od wierszyka do literki – dwuznaki i zmiękczenia - 1 szt. cena 17,00 zł.
Od Wierszyka do cyferki - 1szt. cena 37,00 zł.
Szablony grafomotoryczne - 2 szt. cena 150,00 zł.
Ramki geometryczne do ćwiczeń -2szt. cena 106,00 zł.
Przygotowanie do nauki pisania - 5szt cena - 115,00 zł.
Cyfry i szlaczki -5szt. cena 60,00 zł.
Układam szlaczki – gra magnetyczna -1szt. cena 139,00 zł.
Literki do wyszywania - 1szt. cena 45,00 zł.
Drzewka smutku i radości 1 szt. cena 499,00 zł.
Trzy świnki i wilk 1 szt. cena 95,00 zł.
Zgadnij kto to? -2szt. cena - 198,00 zł.
Zwierzątka i ich otoczenie – gra - 3szt. cena - 167,70 zł.
Cztery pory roku – loteryjka obrazkowa - 4szt. cena 119,60zł.
Dźwięki naszego otoczenia – zgadywanki obrazkowo – dźwiękowe - 2szt. cena 71,80 zł.
Dźwięki z otoczenia –lotto - 2 szt. cena 279,80 zł
Ciuciubabka -4szt. cena 103,60 zł.
Bajki grajki – zestaw 3 -1 szt. cena 159,00 zł.
Pasterka i owieczki - 2 szt. cena - 178,00 zł.
Wielki pirat - 3szt. cena - 297,00 zł.
Trener pamięci –zadania logiczne 1 szt. cena 99,00 zł.
Uzasadnienie:
Pomoce dydaktyczne zostały wybrane z katalogów firm specjalizujących się w zaopatrywanie przedszkoli w materiały
zgodnie z procesem nauczania i wychowania w oddziałach przedszkolnych. materiały te zostaną wykorzystane do
wszystkich rodzajów zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym.

Suma kontrolna: 43DD-ED45-88EB-8601     Wersja Generatora: 8.7     wersja publikacji: 8.7.2 35



Artykuły plastyczne
Nożyczki przedszkolne -2 szt. cena 32,00 zł.
kolorowy papier rysunkowy A4 - 5szt cena 185,00 zł.
brystol mix A 3 100 art. - 10 szt. cena 370 zł.
klasyczne markery zmywalne 4 szt. cena 28,00 zł.
Zestaw stolikowy w drewnianej oprawie -3szt cena 197,70zł.
Dziurkacze narożne - 4 szt cena 59,60 zł.
Nożyczki ozdobne ze wzorkiem - 2szt. cena 99,80 zł.
Uzasadnienie:
Materiały plastyczne zostały wybrane z katalogów firm specjalizujących się w zaopatrywanie przedszkoli.
Będą służyły do rozwijania zdolności manualnych , kreatywności i indywidualnych predyspozycji dziecka, wspólnej
zabawy i nauki,

Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi
Gaśnica proszkowa 4kg - 1 szt, cena 109,00 zł.
Apteczka Vera w szafce metalowej - 1szt. cena 80,00 zł.
Zabezpieczenia gniazd elektrycznych 2 szt. cena 28,00zł.
Zabezpieczenia narożników miękkie 2 szt. cena 60,00zł.
Szafka medyczna ze stali nierdzewnej 1szt. cena 419,00
Uzasadnienie:
Zabezpieczenie wyposażenia oraz zakup środków opatrunkowych zapewni dzieciom swobodne zabawy ruchowe.

1

Uzasadnienie:
Zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami oddziałów przedszkolnych planowanych do objęcia wsparciem w trzech
szkołach podstawowych zostaną przeprowadzone działania w zakresie :
1. organizacji placu zabaw, oddziały przedszkolne nie posiadają w ogóle tego typu miejsca, zatem w ramach projektu
zostanie: - wydzielone miejsce do budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych, Szkole
Podstawowej w Kterach, Szkole Podstawowej w Micinie .
- wykonana bezpieczna nawierzchnia z ogrodzeniem
- zostaną zakupione i zamontowane zabawki.
2. pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb grupy dzieci młodszych,
3. oddziały przedszkolne zostaną wyposażone w sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, sprzęt
audiowizualny , tablice interaktywne.
Obecnie dzieci realizujące wychowanie przedszkolne korzystają z pomocy dydaktycznych szkoły, korzystają z toalet
przeznaczonych dla dzieci starszych.

Kalkulacja kwoty dofinansowania:
1. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych :
- organizacja placu zabaw - 26,647,00 zł.
- dostosowanie pomieszczeń - 4.654,00 zł.
- wyposażenie - 55,904,00 zł.
razem: - 87,205,00 zł.
2. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kterach:
- organizacja placu zabaw - 34,294,07 zł.
- dostosowanie pomieszczeń - 3,002,00 zł.
- wyposażenie - 49.670,00 zł.
razem - 86.966,07 zł.
3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Micinie:
- organizacja placu zabaw - 34,096,00 zł.
- dostosowanie pomieszczeń - 2. 920,00 zł.
- wyposażenie - 50.245,60 zł.
Razem - 87,261.60 zł.
Uzasadnienie
Monitoring projektu:
Za monitoring projektu odpowiedzialny będzie kierownik projektu, monitoringowi będzie podlegało min. dotrzymywanie
harmonogramu, kontrola, czy oddział przedszkolny otrzymuje wsparcie, czy ponoszone wydatki są zgodne z budżetem
projektu.

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i
pomocą de minimis.
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2014/2015

Kwartał - - - -

Miesiąc 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

Zadanie 1 - Organizacja placu zabaw przy SP w Kaszewach Dwornych

Etap 1 - wyłonienie Wykonawcy  

Etap 2 - realizacja zadania - Wykonawca  

Zadanie 2 - Organizacja placu zabaw przy SP w Kterach

Etap 1 - wyłonienie Wykonawcy  

Etap 2 - realizacja zadania - Wykonawca  

Zadanie 3 - Organizacja placu zabaw przy SP w Micinie

Etap 1 - wyłonienie Wykonawcy  

Etap 2 - realizacja zadania - Wykonawca  

Zadanie 4 - Dostosowanie pomieszczeń w SP w Kaszewach Dwornych

Etap 1 - wyłonienie Wykonawcy  

Etap 2 - realizacja zadania - Wykonawca  

Zadanie 5 - Dostosowanie pomieszczeń w SP w Kterach

Etap 1 - wyłonienie Wykonawcy  

Etap 2 - realizacja zadania - Wykonawca  

Zadanie 6 - Dostosowanie pomieszczeń w SP w Micinie

Etap 1 - wyłonienie Wykonawcy  

Etap 2 - realizacja zadania - Wykonawca  

Zadanie 7 - Wyposażenie SP w Kaszewach Dwornych

Etap 1 - wyłonienie Wykonawcy  

Etap 2 - zakup wyposażenia  

Zadanie 8 - Wyposażenie SP w Ktearch

Etap 1 - wyłonienie Wykonawcy  

Suma kontrolna: 43DD-ED45-88EB-8601     Wersja Generatora: 8.7     wersja publikacji: 8.7.2 37



Etap 2 - zakup wyposażenia  

Zadanie 9 - Wyposażenie SP w Micinie

Etap 1 - wyłonienie Wykonawcy  

Etap 2 - zakup wyposażenia  

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:

Etap 1 - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

Etap 2 - wdrożenie procedur zarządzania finansami i sprawozdawczości  

Etap 3 - prowadzenie monitoringu i ewaluacji  

Etap 4 - zakończenie projektu  

Suma kontrolna: 43DD-ED45-88EB-8601     Wersja Generatora: 8.7     wersja publikacji: 8.7.2 38


	vlbb1snj.ljx.html

