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  Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020
  (Europejski Fundusz Społeczny)

    dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
  dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego

  dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs
   

I. NUMER WNIOSKU
WND-RPSL.11.01.04-24-012F/15-004  

II. TYTUŁ PROJEKTU
Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie  

III. WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU
F5 KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

IV. TRYB WYBORU
Tryb konkursowy  

V. NUMER NABORU
RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15  

VI. WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]
  6 708 350,00

VII. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]
  6 037 515,00

VIII. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
2016-08-01 - 2018-06-30  

IX. INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK
Instytucja Zarządzająca RPO WSL - Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  
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A. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU
A.1. Dane wnioskodawcy – lidera projektu

A.1.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
630513111

Numer NIP
7780085256

Nazwa podmiotu
F5 KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Numer KRS
0000077034

Data rozpoczęcia działalności
1991-04-11

Forma prawna podmiotu
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - mikroprzedsiębiorstwo

Forma własności podmiotu
Krajowe osoby fizyczne

A.1.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Poznań

Ulica
Składowa

Nr budynku
5

Nr lokalu

Kod pocztowy
61897

Poczta
Poznań

A.1.3. Możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie

Czy podmiot ma możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie?
NIE

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zakupione towary i usługi, z których nabyciem podatek został
naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Towary i usługi nabywane w ramach projektu nie będą
służyły wykonywaniu przez Spółkę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. nie będą stanowić
obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w związku z czym - zgodnie z art. 86 ust. 1
ustawy - Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w
związku z realizacją projektu. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone interpretacjami indywidualnymi udzielonymi
Spółce przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

A.2. Partnerstwo w ramach projektu

Czy projekt realizowany w partnerstwie?

TAK  

Liczba partnerów projektu (łącznie z liderem)

2  

A.3. Dane podmiotu - partnera projektu

Partner: 1
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A.3.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
276255370

Numer NIP
6322010013

Nazwa podmiotu
JAWORZNO - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD
8411Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

Numer KRS

Data rozpoczęcia działalności
1999-01-01

Forma prawna podmiotu
wspólnoty samorządowe

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego

A.3.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Jaworzno

Ulica
ul.Grunwaldzka

Nr budynku
33

Nr lokalu

Kod pocztowy
43600

Poczta
Jaworzno

A.3.3. Uzasadnienie i sposób wyboru partnera oraz jego rola w projekcie

Zgodnie z art. 33 ustawy wdroż. w celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty
wnoszące do proj. zasoby ludzkie, organizac., techniczne lub finans., realizujące wspólnie projekt. Wnioskodawca (F5) jako
podmiot spoza sektora finansów publ., nie będący podmiotem zobow.do stos.zasad wskazanych w art. 33 ust. 2 ustawy,
dokonał wyboru Partnera – Miasta Jaworzno (MJ) kierując się swobodą zawierania umów i kryterium zasobów, które MJ może
wnieść do projektu. Podział zadań pomiędzy Liderem i Partnerem został uzgodniony w drodze negocjacji.
Partner został wybrany z uwagi na możl. wniesienia do projektu nast. zasobów:
- wiedza i doświadczenie – MJ jest organem prowadzącym Szkół (S), które zostaną objęte wsparciem w projekcie (znajomość
potrzeb Szkół, dośw. we współpracy z odbiorcami wsparcia – Szkołami, uczniami, nauczycielami oraz innymi kluczowymi
interesariuszami – w tym rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, opinią publiczną na terenie Miasta)
- zasoby ludzkie – niezbędny jest udział w projekcie zatrudnianych przez Miasto dyrektorów/zastępców dyrektorów Szkół
objętych wsparciem w projekcie, w zakresie nadzoru pedagogicznego nad planowanymi zajęciami pozalekc. (czuwanie nad
jakością programów przewidzianych do realizacji, by zagwarantować osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się)
Rola MJ w projekcie:
-upowszechnianie informacji o projekcie
-wsparcie rekrutacji
-nadzór pedag. nad zajęciami
-partnerska współpraca z F5 przy rozwiązywaniu problemów w projekcie  

A.3.4. Potencjał i doświadczenie partnera 

Obroty partnera

Plan wydatków 2014 r.: 411052193,14 zł; zrealiz. wydatki w wys. 393788888,4zł, tj.95,80% zał. 2014r.  

Doświadczenie partnera

M.Jaworzno-MJ (woj. śl. – miasto na pr. powiatu) jako wspólnota samorz. realizuje usł. publ. skier. na zasp. potrzeb
mieszkańców, w tym w zakresie m.in. zapewn. usług eduk. publ., usług kul. (m.in. zapewn. działania bibliotek i in. instyt.
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kultury), pomocy społ., polit. prorodzinnej. MJ real. swoje zad. współpr. ze społ. lokalną, swoimi jedn.org.i (w tym szkołami i
przedszkolami), org.pozarz.
MJ jest org. prowadz. publ. przedszkoli, szkół podst. i gimn. funkcj. na jej terenie, w tym SP, które zostaną objęte wsparciem w
proj. Jako organ prow. S MJ odp. m.in. za zapewn. warunków działania szkół, w tym bezp. i hig. warunków nauki, wychowania i
opieki, realiz. zadań inwest. w szkołach, zapewn. obsł. administrac., finans. i organiz. szkół, wypos. szkół w pomoce dydakt. i
sprzęt niezb. do pełnej real. progr. nauczania, progr. wych., przeprow. spr. i egz. oraz wyk. in. zad. statutowych.
Wszystkie ww. działania są real. w bieżącej dział. Miasta w stos. do gr. docelowej, która będzie objęta wsparciem, są
komplementarne do zakresu wsparcia, które będzie realiz. w proj., dotyczą terytorium, na kt. proj. będzie wdrażany.
MJ zrealiz. m.in. nast. proj.:
- „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” - w ramach poddz. 9.1.3 RPO WSL 2007-2013 w partnerstwie z UMWŚ (2009-2011), cel:
rozwój kapitału ludzkiego poprzez naukę
-„Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości–Marzenia– Wiedza–Sukces”–POKL, I.2010-X.2011, cel:rozwój jednej z komp.
kluczowych – przedsiębiorczości (496U,26N,27S)
-„Czytam! Piszę! Liczę! Wspieramy indywidualny rozwój dzieci w Jaworznie” – cel: indywidualizacja procesu naucz. i wych.
uczniów, w tym ze spec. potrz. Edukac. na I etapie edukacyjnym, IX.2011 – VI.2013 (1191U,16SP)
-PROFESTRADA–wzmocnienie potencjału szkol. zawod. w Jaworznie – cel:podniesienie jakości oferty edukacyjnej CKP przez
dopasowanie kształcenia zaw. do potrzeb lok. rynku pracy oraz potrzeb firm z obszaru woj. śl., IV kw. 2013 – II kw. 2015
We wszystkich ww. proj. osiągnięto założone wskaźniki celu.  

Zaplecze techniczne i potencjał kadrowy partnera

Miasto Jaworzno posiada zarówno zaplecze techniczne, jak i kadrowe, niezbędne do realizacji projektu. Zgodnie z założeniami
projektu, działania będą realizowane w jaworznickich szkołach. Obiekty dostosowane są do prowadzenia zajęć z młodzieżą i do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażenie sal dydaktycznych, zaplecze biurowe oraz teleinformatyczne będzie
wykorzystywane dla potrzeb realizacji projektu.
Pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie
założeń projektowych posiadają potencjał merytoryczny do realizacji projektu, ich wiedza i doświadczenie pozwoli Liderowi na
profesjonalne zarządzanie projektem i w konsekwencji doprowadzi do osiągnięcia założonych w projekcie celów. W
jaworznickich szkołach zatrudnieni są nauczyciele, których doświadczenia i potencjał merytoryczny w realizacji projektów
edukacyjnych i innowacji przyczyni się do prawidłowej realizacji zamierzeń i osiągnięcia rezultatów.
Wysoki potencjał zasobów ludzkich, zaplecze techniczne i organizacyjne, wiedza merytoryczna i doświadczenie w realizacji
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, przyczyni się do uzyskania jak najlepszych efektów realizacji projektu
oraz stanowi gwarancję ich utrzymania i usprawnienia po zakończeniu finansowania przedsięwzięcia.  

A.3.5. Możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie 

Czy podmiot ma możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie?
NIE

Uzasadnienie
Miasto nie będzie dokonywało w ramach projektu zakupów, z których nabyciem zostanie naliczony podatek od
towarów i usług, w związku czym nie będzie miała miejsca sytuacja, w której Miasto miałoby możliwość odzyskania
podatku VAT w projekcie.

A.4. Podmiot realizujący projekt

Czy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż wnioskodawca?

NIE  
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B. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU
B.1. Tytuł projektu

Energia wiedzy - kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie  

B.2. Krótki opis projektu

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez publiczne szkoły podstawowe w Jaworznie, przez
wdrożenie w okresie od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i
rozwijanie kompetencji kluczowych u 3187 uczniów, w tym 1324 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizację
kompleksowych programów wspierających proces indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 302 nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych ww. Szkół i
wyposażenie ww. Szkół w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Zadania:
- zakup autorskich programów zajęć
- realizacja programów zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych dla uczniów 15 szkół
- doposażenie pracowni przedmiotowych 15 szkół podstawowych i utworzenie międzyszkolnej pracowni matematycznej
- realizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie powiązanym ze wsparciem dla uczniów  

B.3. Miejsce realizacji projektu

Typ obszaru realizacji

Nie dotyczy  

Czy projekt realizowany na terenie całego województwa śląskiego?

NIE  

  

Miejsca realizacji projektu

Lokalizacja: 1
Województwo Śląskie
Powiat Jaworzno  
Gmina Jaworzno  

  Lokalizacja: 2
Województwo Śląskie
Powiat Jaworzno  
Gmina Jaworzno  

   

B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji

Obszar działalności gospodarczej

Edukacja  

PKD projektu

   

  

Typy projektu

  

Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

Temat uzupełniający

Dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/
2016-07-28 12:34:03

                                              Strona 5/67



FS/Wniosek o dofinansowanie/EFS01/383/895 Suma kontrolna: cf14c655438316bc5d37ca4c53606750

Nie dotyczy
Dominujący zakres interwencji

115. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia

Uzupełniający zakres interwencji
. Nie dotyczy

Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z
zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

Temat uzupełniający
Nie dotyczy

Dominujący zakres interwencji
115. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia

Uzupełniający zakres interwencji
. Nie dotyczy

Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie
indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego.

Temat uzupełniający
Nie dotyczy

Dominujący zakres interwencji
115. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia

Uzupełniający zakres interwencji
. Nie dotyczy

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym
wsparciem na rzecz uczniów.

Temat uzupełniający
Nie dotyczy

Dominujący zakres interwencji
115. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z
uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia

Uzupełniający zakres interwencji
. Nie dotyczy

Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?

NIE  

B.5. Komplementarność projektu i powiązanie z projektami

B.5.1. Komplementarność projektu

  

Czy projekt jest komplementarny z innym projektem/projektami?

NIE  

B.5.2. Powiązanie z projektami

  

Czy projekt jest powiązany (w ramach wiązki/grupy projektów) z projektem/projektami?
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NIE  

B.6. Pomoc publiczna i/lub de minimis w projekcie

  

Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej?

  NIE

Czy projekt podlega zasadom pomocy de minimis?

  NIE

B.7. Powiązanie ze strategiami

  Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020
Strategia jako jedną ze słabych stron wpływających na rozwój regionu wskazuje niedopasowanie systemu kształcenia do
zmieniających się potrzeb rynku pracy. By optymalnie wykorzystać potencjał mieszkańców Polski Południowej trzeba stworzyć
odpowiednie warunki edukacji, umożliwiające stały rozwój profesjonalny i osobisty mieszkańców. Ważne jest uczenie się przez
całe życie. Należy dążyć, by na każdym etapie edukacyjnym, wyposażać przyszłych pracowników w umiejętności niezbędne
na rynku pracy, w tym w umiejętności kluczowe, wyzwalać inicjatywę, zaradność, obycie na rynku pracy.
Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez publiczne szkoły podstawowe w Jaworznie,
poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 3187 uczniów
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, realizację kompleksowych programów wspierających proces
indywidualizacji pracy z 1324 uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych 302 nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych ww. szkół i wyposażenie ww. szkół w sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zmiany na rynku pracy, będące m.in. efektem globalizacji oraz rozwoju technologii,
powodują, że potencjalni pracownicy, by odnaleźć się na rynku pracy muszą mieć określone kompetencje twarde, ale też
miękkie – umiejętności pracy w zespole czy uczenia się. Zajęcia realizowane w projekcie wyposażą uczniów w umiejętności
kluczowe wyzwalające inicjatywę, zaradność, sprawność uczenia się oraz wzmocnią ich kompetencje w zakresie przedmiotów
matematycznych i przyrodniczych. Rezultaty osiągnięte w ramach projektu w dalszej perspektywie będą miały przełożenie na
kolejne etapy edukacyjne, przez które będą przechodzić uczniowie – odbiorcy wsparcia, jak również docelowo – na ich
zdolności do funkcjonowania na rynku pracy.

   

B.8. Zgodność projektu z celem szczegółowym programu operacyjnego

  wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego
Realizacja projektu i osiągnięcie jego celu przyczyni się (w stopniu zależnym od zaplanowanej skali wsparcia) do osiągnięcia
wskazanego celu szczeg. RPO WSL.
Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki realizacji zajęć w 15 PSP w Jaworznie prow. kształcenie ogólne (wyposażenie
szkół w sprzęt TIK do realiz. zajęć edukac., doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych, pozwalających na
zdobywanie wiedzy przez realizację nauczania eksperymentalnego), nastąpi wzrost kompetencji nauczycieli. Realiz. w
projekcie zajęć pozalekcyjnych pozwoli na rozwinięcie u uczniów 15PSP objętych wsparciem kompetencji kluczowych na rynku
pracy i poprawę osiąganych przez nich wyników w nauce, a także wspomoże proces indywidualizacji pracy z uczniem ze specj.
potrzebami eduk. i uczniem młodszym.
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników ww. celu szczeg. RPO WSL w nast. stopniu:
- L.uczniów, którzy nabyli komp. kluczowe po opuszczeniu programu –7,66%, (6,84%K oraz 8,65%M) (wartość doc.wskaźnika
okr. w RPO: ogółem 33303, w tym 18317K i 14986M)
- L.szkół, w kt. prac. przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukac. – 10,14% (wartość doc.
wskaźnika określona w RPO: 148)
- L.szkół i placówek systemu oświaty wykorzyst. sprzęt TIK do prow.zajęć edukac. – 9,68% (wartość doc. wsk. określona w
RPO: 155)
Realiz. proj. pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośr. okr. dla konkursu w nast. stopniu:
- L.uczniów, którzy nabyli komp. kluczowe po opuszczeniu programu – 25,35% (wobec wartości okr. dla konkursu: 10 058)
- L.szkół, w których prac. przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukac. – 31,25% (wobec wartości
okr. dla konkursu: 48)
- L.szkół i placówek systemu oświaty wykorzyst. sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukac. – 29,41% (wobec wartości okr. dla
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konkursu: 51)
- L.nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli komp. po opuszczeniu programu – 308,16% (wobec wartości okr. dla
konkursu: 98)

   

B.9. Cel główny projektu

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez publiczne szkoły podstawowe w Jaworznie, przez
wdrożenie w okresie od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i
rozwijanie kompetencji kluczowych u 3187 uczniów, w tym 1324 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizację
kompleksowych programów wspierających proces indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 302 nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych ww. Szkół i
wyposażenie ww. Szkół w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.  

B.10. Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych

Realizacja zasad horyzontalnych

  

Zasada partnerstwa?

wpływ neutralny  

Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn?

wpływ pozytywny  

Uzasadnienie

Projekt jest zgodny ze standardem minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn – uwzględniono w nim opis
barier równościowych, działania odpowiadające na zidentyfikowane nierówności, działania zapewniające przestrzeganie
zasady równości szans K i M, by na żadnym etapie nie wystąpiły bariery równościowe, wskaźniki projektu dot. osób objętych
wsparciem są podane z podziałem na płeć, projekt będzie zarządzany w sposób równościowy.
Zróżnicowana liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających do PSP nie jest nierównością płci, lecz faktem demograficznym.
Wszyscy U z danego poziomu edukacyjnego danej PSP będą otrzymywać taką samą ofertę edukacyjną. Wsparciem zostanie
objęta proporcjonalna liczba dziewczynek i chłopców, zgodnie ze strukturą płci wśród U PSP.
W obszarze wsparcia dla U nierówność może objawiać się w postaci utrwalania stereotypów dot. płci -w ramach proj.
weryfikowane będą treści programów nauczania i treści zawarte w plan. do zakupu podręcznikach. Negatywnie będą oceniane
mat. mogące wskazywać na utrwalanie stereotypowych ról społecznych każdej z płci (uwzględnienie tego kryterium w ocenie
ofert składanych w postępowaniach konkurencyjnych w projekcie).
W części B.11.2 wskazano bariery równościowe w grupie N. Szkolenia w projekcie przyczynią się do zmiany wizerunku
N–osoby nowoczesnej, otwartej na nowe technologie, nadążającej za zmieniającym się światem. Taka zmiana, zwłaszcza w
odniesieniu do K powoduje przełamanie stereotypów związanych z postrzeganiem K jako mniej uzdolnionych technicznie.
W grupach szkol. znajdzie się reprezentacja płci N zgodna ze strukturą zatrudnienia w S.
Programy szkoleń kierowanych do N nie będą powielać stereotypów związanych z płcią. N będą przygot.do prow. zajęć w
sposób niestereotypowy i równościowy, który umożliwi włączenie w równym stopniu dziew. i chłop. do każdego rodzaju zajęć
(m.in. matemat., prace tech., realiz. eksperymentów nauk.). Trenerzy będą uświadamiać N nt. wpływu stereotypów na sposób
prow. zajęć i na dobór mat. edukac.
Przy doborze osób do zespołu projekt. znaczenie będą miały dośw. i kompetencje poszcz. osób, nie ich płeć. W przypadku
osób o tożsamych dośw. F5 zwróci uwagę na to, aby nie powstał zespół jednorodny płciowo i by obie płcie miały wpływ na
podejmowanie decyzji w projekcie. KP będzie osobą z dośw. w ZZL przy uwzgl. zasady równości szans K i M, przekaże
wszystkim członkom zespołu informację nt. tego, w jaki sposób zasada równości szans K i M ma być stosowana w proj. i będzie
czuwać nad jej przestrzeganiem.  

Zrównoważony rozwój?

wpływ neutralny  

Zapobieganie dyskryminacji?

wpływ neutralny  
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Uzasadnienie spełnienia kryteriów 

  Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące
Projekt będzie realizowany od sierpnia 2016 r. do czerwca 2018 r. Okres realizacji projektu wynosi 23 miesiące, co oznacza, że
jest zgodny z kryterium dostępu.

  Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  
Realizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali
regionu.
Wsparciem w ramach typu projektu 1 i 2 będą szkoły podstawowe: SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18, SP20 w
Jaworznie, które w 2014 r. osiągnęły średni wynik ze sprawdzianu na poziomie:
-SP1: 23,40, SP3:22,10, SP5:22,30, SP9:23,70, SP10:22,20, SP14:25,10, SP15:24,70, SP18:24,60, SP20:25,00
Przy czym średnia województwa wyniosła w 2014 roku 25,44 pkt.
W przypadku wszystkich Szkół, przeważająca część wsparcia dla uczniów w ramach projektu będzie skierowana na rozwijanie
kompetencji kluczowych uczniów zw. z matematyką i podstawowymi kompetencjami naukowo-technicznymi (przedmioty
przyrodnicze). Nauka będzie prowadzona w dużej mierze metodą eksperymentu.

  Kryterium dodatkowe: waga punktowa: 5  
Projekt w zakresie typu 2 skierowany jest w całości lub w znacznym stopniu do szkół lub placówek położonych na terenach
wiejskich.
Wsparciem w ramach projektu nie będą objęte szkoły z terenów wiejskich.

  Kryterium dodatkowe: waga punktowa: 5  
Projekt w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu zakłada utworzenie
międzyszkolnej pracowni przez szkoły lub placówki lub nawiązanie współpracy/partnerstwa ze szkołami lub placówkami, z
których przynajmniej jedna posiada wyposażenie niezbędne do realizacji tego typu nauczania.
W ramach projektu przewidziano utworzenie międzyszkolnej pracowni matematycznej, która powstanie w strukturach Szkoły
Podstawowej nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie. Z międzyszkolnej pracowni korzystać będą uczniowie pozostałych szkół
podstawowych objętych typem 1 i 2 projektu.

  Kryterium dodatkowe: waga punktowa: 5  
Realizacja form wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przewidziana w ramach projektu jest realizowana
z wykorzystaniem narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach pozytywnie zwalidowanych produktów projektów
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.
W projekcie przewidziano wykorzystanie modelu Minimum Kompetencji Myślowych, wyprac. w ramach pozytywnie
zwalidowanych produktów projektów innowac., zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. Model zostanie
wykorzystany podczas zajęć specj. realiz. dla uczniów w ramach typu 3 projektu (typ wsparcia skierowany do SP6, SP7, SP8,
SP16, SP19, SP22).
Dodatkowo, nauczyciele z SP6, SP7, SP8, SP16, SP19, SP22 (szkoły o wyższych wynikach sprawdzianu szóstoklasistów)
zostaną objęci 30-godzinnym kursem z zakresu wdrażania założeń modelu MKM.
MKM to założenie metodol. dla N pozw. na przekonstruowanie warsztatu pracy tak, by w pełniejszy sposób uruchamiać proces
myślowy ucznia. Model MKM dot. wybranych umiej.i poznawczych, takich jak myślenie refleksyjne, zadawanie pytań,
kompetencje logiczne i semantyczne, umiej. komunikacji i współdz. w grupie, racjonalizm, krytycyzm i antykrytycyzm. Model
znajduje zastos. zarówno w pracy z uczniami młodszymi, jak i innymi uczniami ze specj.potrz. edukac.

   

B.11. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w odniesieniu do grupy docelowej 

B.11.1. Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte wsparciem 

  Szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę
programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalne i ich organy prowadzące

  Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, w tym szkół artystycznych i zawodowych,
które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i specjalnych

  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych

   
Osoby objęte wsparciem w K M O
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ramach projektu 1838  1651  3489  
Instytucje objęte wsparciem 15  
  

Charakterystyka osób i/lub podmiotów/instytucji, które zostaną objęte wsparciem

Projektem zostanie objętych 15 publicznych szkół podstawowych w Jaworznie (razem jako PSP lub S), jak również uczniowie
(U) i nauczyciele (U) ww. szkół.
Wśród objętych wsparciem PSP znajduje się 9 S osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w regionie (śr. wynik ze
sprawdzianu w 2014 r.: SP1:23,40, SP3:22,10, SP5:22,30, SP9:23,70, SP10:22,20, SP14:25,10, SP15:24,70, SP18:24,60,
SP20:25,00) oraz 6 S osiągających wyniki wyższe niż średnia woj.: SP6:25,90, SP7:26,60, SP8:26,10, SP16:27,50, SP19:27,40,
SP 22:25,50.
Kadra pedagogiczna ww. S jest złożona z 594 N, w tym 532 K oraz 62 M.
Na podstawie Diagnoz i zawartych w nich wniosków i rekomendacji, w ramach projektu przewidziano objęcie wsparciem:
- wszystkich publicznych Szkół Podstawowych w Jaworznie (15 S)
- uczniów szkół podstawowych zgodnie ze wskazaniem: SP1 90%U kl. I (UI), 80% U kl.IV (UIV) 30%UV-VI, SP3 85% UI, 74%UIV i
25%UV-VI, SP5 75%UI, 80%UIV i 50%UV-VI, SP9 80%UI ,65%UIV i 35%UV-VI, SP10 85%UI, 60%UIV, 35%UV-VI, SP14 70%UI,
80%UIV i 25%UV-VI, SP15 70%UI, 65%UIV i 35%UV -VI , SP18 75%UI, 65%UIV i 30%UV-UVI, SP20 80%UI i 85%UIV, 45%UV-VI,
SP6 75%UI, 70%UIV i 50%U kl. V i VI, SP7 85%UI, 70%UIV i 30%UV-VI, SP8 95%UI, 90%UIV i 30%UV-VI, SP16 po 70% UI i UIV i
30%UV-VI, SP19 100% UI, 90%UIV i 45%UV-VI, SP 22 po 85% UI i UIV i 45%UV-VI
- ok. 50% nauczycieli PSP (N mający kontakt z U objętymi proj.) – 302 N (271K, 31M)
Na podst. liczebności klas w r. szkol. 2015/16 oszacowano udział w proj. w l.2016-2018 (2 lata szkolne):
-9 PSP o najsłabszych wynikach: 1863U (950K,913M)
-6 PSP o wyższych wynikach: 1324U(617K,707M),
przy czym w obu typach S łącznie 211U (105K,106M) będzie realizować program 2-letni od 2016 r.  

   

B.11.2. Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem oraz opis rekrutacji do projektu

Opis sytuacji probl. grup docel. wynika Diagnoz (D) potrzeb PSP w Jaworznie, zatwierdzonych przez organ prow. szkół. D
oparto na przepr. w 7.2015 badaniach wśród N 15 PSP.
Zgodnie z D, 9 z 15 PSP w Jaworznie (SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18, SP20) osiąga wyniki niższe niż śr. woj. ze
sprawdzianu 6klas. Utrzymujące się niższe wyniki osiągane przez U 7 PSP mogły utrwalić w U niższe poczucie wartości i brak
wiary w możliwość poprawy.
6 PSP (SP6,SP7,SP8,SP16,SP19,SP22) osiągaj wyniki wyższe niż śr. woj. Część z nich, w szczeg. SP7 i SP19, rokrocznie osiąga
wyniki wyższe, co świadczy o trwałym wysokim poz.nauczania. Jednakże na podst. przepr.badań ankietowych i oprac. D,
rekomendowane jest objęcie wsparciem również tej grupy S w odn. do U o specj.potrzebach. Ma to uzasadnienie w fakcie, że
od bieżącego r. naukę w SP rozpocznie prop.więcej niż dotąd 6-latków, mogących mieć probl. z odnalezieniem się w nowej,
trudnej sytuacji. Ponadto, ważnym jest objęcie wsparciem U zdolnych, dając im możliwość dalszego rozwoju.
Na podst. analizy wyników form. orient. w zas. i defic.dzieci w syt. szkol., wypełnionych przez N 15 PSP dla potrzeb D,
stwierdzono, że w kl. I oraz IV od 60% do 100% U ma probl. w nauce, na które składają się: probl. z utrzymaniem koncentracji,
samodz. rozwiąż. zadań, niechęć do czyt. i nauki, ogr. św. swoich talentów, nieradzenie sobie ze stresem i trudności w kont. z
innymi, probl. w nauce przedmiotów przyr. i matem. W kl. V-VI, w zależności od diag.szkoły, 15-50% U zostało ocenionych jako
U ze specjalnymi potrz. edukacyjnymi: U ze szczeg. uzdolnieniami w zakr. przedm. matemat i przyrodn.
Wpływ na niższe wyniki uzyskiwane przez U 9 PSP mają następujące czynniki:
-konieczność pamięciowego opanowania dużej ilości mat. (specyfika egz. końc.)
-zwiększenie czasu na użytk. portali społ. i gier sieciowych kosztem czasu na realne kontakty z rów., tak ważne dla rozwoju
emocj. i społ.
-zmniejszenie motywacji do nauki wskutek zwiększ. dost. do inf. w sieci
-za mało czasu podczas lekcji na przepr. dośw. i eksperymentów nauk.(z wzgl. na ilościowy wymiar real. postawy progr.)-w
konsekwencji spadek zaint.U naukami przyrodn.
-niska św. wł. zasobów intelekt.
-nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, nabywanie błędnych przekonań na własny temat, mające klucz. wpływ na wyniki
w nauce i utrwalanie się neg. postaw życ.(dot. U osiągających zarówno wysokie, jak i niższe wyniki w nauce)
Gł. obszary wymagające wsparcia u U klas I i IV (dot. wszystkich 15 PSP) wskazane w D obejmują:
-umiej. samodzielnego uczenia się, w tym w szczeg. koncentracji uwagi, umiej. organiz. mat. do nauki i skuteczność
pamięciowego opanowania nowych treści, jakość czytania związana z oceną samej czynności jako przyjemnej
-świadomość swoich zasobów, poziom samooceny i umiej. radzenia sobie z emocjami.
Gł. obszary wymagające wsparcia u U ze szczeg. uzdolnieniami z klas V i VI (dot. wszystkich 15 PSP) wskazane w D obejmują:
-świadomość swoich zasobów, poziom samooceny i umiejętność radzenia sobie z emocjami
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-dalszy rozwój komp. z zakr. matem. i przedm.przyrodn. w formie odbiegającej od standard. zajęć (w szczeg. realiz.
eksperymentów)-pozwalający na rozwijanie pasji U.
W D szkół ujęto też potrzeby N w kontekście efekt. naucz. i pracy z uczniem ze specj. potrz., w tym U młodsz. N wskazali
poniż.obszary wymagające wsparcia:
- doposaż. warsztatu pracy w narzędzia wspomag. proces naucz.
- szk.podnoszące komp. w nauczaniu
- poszerzenie wiedzy o funkcj. pamięci, celem wykorz. tej umiej.do oprac.nowych sposobów przek. wiedzy i wsparcia procesu
zapamiętywania u dzieci
- wzrost udziału metody eksperymentów jako formy poznania, rozumienia i zapamiętania, podniesienia atrakcyjności przekaz.
treści
- zwiększenie przestrzeni na to, by U mogli rozwijać się społ. przez gry fab. i dramy.
W grupie N obie płci mają takie same zasady wynagradzania, awansów i dostępu do szkol. (w S publ. objętych wsparciem
zgodnie z Kartą Naucz.), ale zawód N należy do zawodów silnie sfeminizowanych–w woj. śląskim ok. 89% N w SP to K (Bank
Danych Reg. GUS, 07.2015, dane za 2013 r.). Im wyższy szczebel edukacyjny, tym więcej M („szklany sufit” dla K). Mała liczba
M na niższych szczeblach eduk. jest wynikiem tzw. segregacji poziomej związanej ze stereotypowym postrzeganiem płci i ze
stosunkowo niskimi płacami. Szkol. w P przyczynią się do zmiany wizerunku N–osoby nowoczesnej, otwartej na nowe techn.,
nadążającej za zmieniającym się światem. Taka zmiana, zwł. w odniesieniu do K powoduje przełamanie stereotypów zw. z
postrzeganiem K jako mniej uzdolnionych techn.
Zg. z wn. z D należy wdrożyć progr. dod. zajęć, dost. odpowiednio do grup wiekowych, w podziale na klasy I,IV, V,VI, kt. skrócą
czas nauki, zmienią przekonania U na temat samych siebie,podejście do procesu uczenia się (poprawa umiej. uczenia się) i
rozwiną pasje U zdolnych. Ważnym elementem progr. oferowanych U powinny być zajęcia eksperymentalne, a także socjoter.
i psychoedukac. Konieczne jest wyposażenie N w odp. umiej. skorelowane z zakresem wsparcia dla U (nowe komp. w zakresie
uczenia się i stos. eksperymentów jako metody nauczania), a S- w nowoczesne narzędzia i pomoce dyd. Prowadzone zajęcia
muszą odbiegać od standardów, bazując na zabawach i grach rozbudzających kreatywność i um. pr. w zespole.
Zg. z D doposażenia wymagają prac. przedm. do nauczania matem.i i przedm. przyr., wymagane jest też wyposażenie szkół w
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć eduk. (w D wskazano potrzeby priorytetowe wynikające z inwentaryzacji wyposażenia prac. w
objętych wsparciem SP – potrzeby te zostały uwzgl. w P). W przyp 6 PSP osiąg. wyniki wyższe niż śr. woj. wymagane jest
dopos. prac.matemat. w narzędzia umożl. diagnozę i terapię zaburzeń umiejętności matemat.
Barierą dost. do P może być niechęć U do udziału w dod. zajęciach. By zniwelować neg. nastawienie, N przeprowadzą indywid.
rozmowy z U i ich rodzicami. Dla U znaczenie będzie miała ciekawa forma ofer. zajęć (gry/zabawy/eksperymenty), odbiegająca
od stand. lekcji. Barierą może być brak możl. dojazdu na zajęcia, więc zajęcia będą odbywać się w S, a plan będzie
skoordynowany z pl. lekcji, tak aby U mogli uczestniczyć w zaj. bezp. przed/po lekcj., bez konieczności ponownego dojazdu do
S.
W przypadku N real. szk. będzie odbywać się w kilku sesjach w godz. popłd. w ciągu tygodnia i w soboty, aby nie kolidować z
prow. lekcji przez N. Szk. będą odbywać się w S, co zlikwiduje barierę finansową i org. związaną z udziałem w P (brak dojazdu
na szk. do innych miast czy ośr.szkol.).
Inf. nt. P i zasad udziału będą dostępne w 15 PSP, siedzibie MJ (tablice ogł.) i na ich stronach www. Zorg. zostaną spotk. z
rodzicami/opiekunami U (początek r. szk. 2016/17). Każdy z rodziców otrzyma inf. nt. P.
Rekrutacja N do udziału w szkol. odbędzie się w 1 m-cu projektu. Rekr. N do udziału w szk. będzie uwzgl. następujące kryteria:
potrzeba dosk. kompetencji w zakresie objętym danym szkol. (kryt. dostępu), praca z U ze specj. potrzebami edukacyjnymi
(70%), możliwość wykorzystania w pracy z U metody eksperymentu (30%). W grupach szkol. znajdzie się reprezentacja płci
zgodna ze strukturą zatrudnienia w S.
Rekr. U w l. zg. z indywidualnymi D S odbędzie się w 09/2016, odp. dla każdej gr. wiekowej i skierowanych do niej zajęć. W
rekr. zostanie uwzgl. udział K i M wynikający ze str. płci w grupie U i opinia N nt. potrzeb eduk. U., osiągane przez U wyniki w
nauce.
Rekr. N i U odbędzie sie na podst. regul. rekrutacji przez EDO współpr. z dyrekcją S i z N (w odniesieniu do U). Rekr. będzie
prowadzona zgodnie z polityką równości szans, w tym równości płci i niedyskryminacji (brak barier dla udziału w P osób
niepełnosprawnych - SP są dostosowane do ich potrzeb). U do projektu będą zgłaszani przez wychowawców-po konsultacjach
z rodzicami, na podstawie rozpoznanych potrzeb, możliwości rozwojowych i edukacyjnych. Kwalifikacja N i U do P będzie
następować na podstawie dekl. udziału i form. zgłosz. (w przypadku U – za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).  

B.12. Zdolność do efektywnej realizacji projektu

B.12.1. Obroty projektodawcy

Przychody F5 za 2014 r. wyniosły 9.283.645,40 zł
Roczny obrót F5 jest wyższy od łącznych rocznych wydatków w projektach złożonych przez F5 w ramach konkursu (w
odniesieniu do lat poszczególnych projektów, w których koszty są najwyższe). F5 nie realizuje obecnie innych projektów EFS
pod nadzorem IOK.  
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B.12.2. Doświadczenie projektodawcy

F5 ma 24-letnie dośw. w realiz. projektów, od 2003 r. realizuje projekty UE. Do 2015r. F5 zrealiz. ok.90proj.EFS (razem
ok.120mln zł, pow.50tys.UP), w tym ok.30 w formule partnerskiej. Rezultaty proj. zakończonych osiągnięto (projekty
zakończyły się prawidłowym wypełnieniem zobowiązań wynikających z zawartych umów).Wiarygodność i etykę postępowania
F5 poświadczają m.in. liczne referencje od Klientów, tytuł Srebrnego Finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2014,
czy tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play uzyskiwany co roku w l.2006-2014.
F5 zrealiz.ok.10 proj.(Phare/EFS) o podobnej skali(pow.5mln zł, pow.3tysUP,min 2l.-pod nadzorem/na zlec. PARP i KPRM).
1)Dośw. w obszarze, w kt. będzie udzielane wsparcie w ramach proj.:
-F5 posiada 24-l.dośw. w prow. działalności szkol., od 2004r. ma status instyt. Szkol., od 2010r. jest członkiem PIFS
-w ramach proj. „Now@ szkoła” i proj. Phare (opis niżej) zrealiz. szkol. dla nauczycieli; w proj. Phare oprac. też 51 planów
modernizacji oferty szkół, do 60 szkół dostarczono sprzęt IT dla poprawy warunków naucz.
2)Dośw. na rzecz grupy doc.-m.in.:
-projekt „Now@ szkoła(…)” (POKL.09.01.02-28-200/08, l.2009-10, 884 tys.zł, 428UP, nadzór:UM Woj.Warm-Maz.)-benef.:
placówki oświat. realiz. kszt. ogólne w woj.warm-maz.
-5 projektów Phare SSG 2001 i 2002 (komponent RZL), l.2003-05 (na zlecenie PARP, nadzór:WUP Szczecin,Toruń,Poznań)- w
ramach komp. dot. lokalnych partnerstw na rzecz zatrudnienia i poprawy jakości szkolnictwa zawod. wsparciem objęto m.in.
szkoły zaw. realiz. kszt. ogólne (razem 60 szkół, 294 naucz.)
3)Dośw.w realiz.projektów w woj.śląskim-m.in. projekty EFS:
-POKL.05.02.01-00-109/13 (l.2014-15, 2,02mln zł, partnerstwo z 7JST z woj.śl., 99UP, nadzór:MAiC)
-POKL.08.01.01-24-550/08 (l.2009-10, 1,25mln zł, 300UP, nadzór:WUP Katowice)
-POKL.08.01.01-24-161/10 (l.2011-13, 2,6mln zł, 696UP, partn. z WPR Katowice, nadzór:WUP Katowice)
-POKL.05.02.02-00-002/09 (l.2009-11, 5,3mln zł, partn. z MSWiA/MAiC, 17JST i 186UP z woj.śl.)  

B.12.3. Biuro projektu oraz zaplecze techniczne i potencjał kadrowy projektodawcy

Siedziba F5 ma w pełni wyposażone zaplecze tech., które będzie miało char. wspierający dla projektu (biuro z meblami,
laptopy dla personelu zarz., drukarki, ksero, telefony stacj. i kom., stacj. i mobilny dostęp do Internetu). W okresie realizacji
projektu Biuro Projektu będzie działać w lokalu na terenie Jaworzna, tj. w woj. śląskim-z możl. udost.pełnej dok.projektu i
zapewnienia UP osobistego kontaktu z kadrą proj.
W zarz. projektem będzie wykorzystany autorski program informat.F5.
F5 zatrudnia 36 osób, z kt. 16 ma kompetencje dot. zarządzania i realizacji projektów EFS. Do projektu w wyniku rekrutacji
wew. wg kryterium dośw. F5 oddeleguje osoby na stanowiska: kierownika projektu(KP), eksperta ds. rozliczeń(EDR), eksperta
ds. organizacji(EDO), prawnika. Opis zadań i dośw.personelu zarz.:pktB.12.4.
Dodatkowo do projektu zaangażowani zostaną przez F5 trenerzy do prow. zajęć w Zad. 2,5-7 (wybór w oparciu o zas.
konkurenc.). Opis zadań i min.dośw. trenerów:pktC1.  

B.12.4. Sposób zarządzania projektem

Projekt-P został oprac. i będzie realiz. przez Partnerstwo. Zarządzanie P wg IPMA.
Bieżące decyzje w P: KP w oparciu o inf. od czł. zespołu, S, IOK.
Zad.KP(F5): plan.działań i nadzór nad ich realiz., kontakty z IOK, zarz. zesp. z uwzgl. zasady równości szans, wyłanianie
wykonawców (przy wsp. prawnika).
Zespół podległy KP (stan. równorzędne):
-EDR(F5)-rozl.działań, dok.wydatków, nadzór nad płynn., przygot. WBoP
-EDO(F5)-promocja i rekrut., przygot. list ucz. i dokum., prow. bazy UP,
-prawnik-przygot. procedur wyboru wyk. i umów
-Dyrektorzy PSP (MJ)-nadzór pedag. nad real. programów w S w Zad.2-3, udział w rekrut.U i N
Kontakt KP z zesp.:bieżący. Spotk. KP i zesp.: w zal. od potrzeb, nie rzadziej niż 1/mc.
KP przekaże czł.zespołu inf. nt zas.równości płci i będzie czuwać nad jej stos. w P. Org.pracy zespołu umożl. godzenie życia
zaw. z pryw. (m.in.zadaniowy czas pracy, umożl. telepracy-o ile nie zaburzy to pracy BP).
Wskazany podział zad. (w tym zakres obow. przypis. do poszcz.stanowisk) zapewnia właściwą real.wszystkich aspektów P (z
pkt widzenia sprawnego zarz. P, zgodności z wytycznymi i przepisami, org. wsparcia, nadzoru pedag.)
Wybór czł. zespołu nastąpił w oparciu o kompet., niezależnie od płci:
-KP–5lat dośw. w zarządz. partnerskimi proj. EFS (3 P o wartości pow.3 mln, min.1 pow.5 mln zł) (umiej. zarz. P, znaj.
wytycznych EFS i specyfiki P partnerskich, dośw. w ZZL)
-EDR-3l.dośw. w rozl. partnerskich P EFS (3P pow.3 mln) (znajomość wytycz. EFS, dośw. w dok. wydatków, rozl. wkładu, sporz.
WBoP)
-EDO–3l.dośw. w prow. prom. i rekr. w P EFS, org. zajęć eduk.
-prawnik–5l.dośw. dot. obsługi prawnej P (procedury wyb. wyk., w tym w trybie zas. konk., umowy z wyk.),
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-Dyr. SP- komp. w zakr. nadzoru pedag. i koord. pracy trenerów.
Strateg.nadzór nad P: Grupa Sterująca(GS) złożona z przedst. kier. F5 i MJ. GS zatw. raporty KP z realiz. P, zmiany w P (na
podst. rekomend. KP) oraz dokona końc. oceny P. Decyzje GS: konsensus. Spotkania: 1/kwartał (częściej w razie potrzeb).  
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C. ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY PROJEKTU
Planowana data rozpoczęcia/zakończenia realizacji projektu

Lp. Data
1 Termin rozpoczęcia projektu 2016-08-01
2 Termin zakończenia projektu 2018-06-30
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C.1. ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY)

Czy projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi?

NIE  

Lp. 1 Nazwa zadania 2 Kategoria interwencji 3 Termin realizacji
od

4 Termin realizacji
do

 5 Opis działań planowanych do realizacji w ramach zadań / podmiot działania
 6 Wartość zadania 7 Dofinansowanie
1 1 ZADANIE 1: Zakup autorskiego programów zajęć pozalekcyjnych

dla uczniów SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20
(TYP 1 WSPARCIA)

2 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki,
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych,
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

3 2016-08-01 4 2018-06-30

 5 W celu realizacji programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 w Jaworznie zakupione zostaną autorskie programy szkoleniowe,
pozwalające na osiągnięcie efektów uczenia się, wskazanych w części E wniosku, zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym w Zad.2.
Wykonawca dostarczy autorskie programy zajęć, których efektem będzie podniesienie kompetencji kluczowych U dot. umiejętności uczenia się, kompetencji matematycznych i
podstawowych kompetencji naukowo-technicznych. Programy zajęć pozalekcyjnych dla U SP przeznaczone do realizacji w poszczególnych grupach wiekowych U będą musiały być
dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i możliwości poznawczych U. Obowiązkowym elementem zajęć będą gry fabularne, dramy i gry społeczne oraz eksperymenty
naukowe (zajęcia pozalekcyjne mają służyć nauce przez zabawę – nie mogą być prostym powieleniem treści  i form lekcji).
Program zajęć, scenariusze i podręczniki będą napisane językiem wrażliwym na płeć, by na zajęciach była przekazywana uczniom niestereotypowa wiedza.
Etapy:
1.Przygotowanie dokumentacji i wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności (8-9.2016)
2.Dostarczenie przez wykonawcę autorskich programów zajęć dla U (min. 3 programy dla każdej SP) (9/10.2016)
3.Dostarczenie przez wykonawcę podręczników trenerskich i scenariuszy zajęć – l. szt. podręczników zgodna z l. prowadzących zajęcia (1 prowadzący śr. 2 grupy) 161 szt. oraz
wytycznych dot. metodyki zajęć 09/10.2016
4.Dostarczenie przez wykonawcę autorskich podręczników dla U (1 podr./rok dla każdego U, 1472 podręczniki dla U kl. I-IV oraz 513 podręczników dla U kl. V-VI) (9/10.2016)
5.Udostępnienie przez wykonawcę U i trenerom prowadzącym zajęcia platformy e-learningowej związanej z zakresem zajęć (w celu uzyskania odpowiedniej motywacji i
atrakcyjności treningu domowego dla U oraz umożliwienie śledzenia postępów U przez trenerów) – 1472 dla U I/IV, 513 dla U V/VI oraz 161 dla prowadzących
zajęcia(9/10.2016-6.2018)
6.Zapewnienie bieżącego help-desku dot. zagadnień metodycznych związanych z realizowanymi zajęciami w całym okresie realizacji programów (10.2016-6.2017, 9.2017-6.2018)
Osoby i podmioty odpowiedzialne:
-KP i prawnik (F5) – opracowanie dokumentacji wyboru wykonawcy, weryfikacja ofert, wybór wykonawcy
- KP – akceptowanie prac wykonawcy na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych
- Dyrektorzy SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 (DSP)– udział w opracowaniu kryteriów wyboru wykonawcy, udział w ocenie ofert
- Wykonawca (wyłoniony przez F5) – dostarczenie programów, scenariuszy, podręczników, dostępu do platformy e-learningowej, help-desk dla metodyka
 - EDR (F5) – rozliczenie dokumentów finansowych wykonawcy
Dotyczy Zadań 1-6: Wypracowane w ramach zadań produkty i uzyskane rezultaty będą wynikiem prac zarówno F5, jak i MJ (i oddeleg. przez F5 i MJ personelu). Nie ma możliwości
wyodrębnienia rezultatów bądź produktów wsparcia leżących po stronie wyłącznie Lidera lub wyłącznie Partnera (suma działań F5 i MJ składa się na osiągnięte produkty i rezultaty
– m.in. nabycie komp. kluczowych przez U). W części E wniosku domyślnie całość wskaźników wskazano po stronie F5 jako Lidera, jednak będą one efektem działania obu
członków Partnerstwa.

 6 7
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1 176 804,00 1 176 804,00
2 1 ZADANIE 2: Realizacja programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów

SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 (TYP 1
WSPARCIA)

2 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki,
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych,
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

3 2016-09-01 4 2018-06-30

 5 Zajęcia pozalekc. dla U SP będą realiz. zgodnie z autorskim programem zakup. w Zad.1, przy wykorzyst. mat. dostarczonych przez wyk.
Równy dostęp U-K i U-M do programu.
Tematyka:
-podnoszenie sprawności czytania i rozumowania, tech. zapamiętywania, budowanie wł. strategii uczenia się U (do30% zaj.)
-eksperymenty naukowe dot. matematyki i przedm. przyrodn. (min. 60% zaj.)
-odkrywanie wew. zasobów U i zaj.ogólnorozwoj. wspier. radzenie sobie ze stresem, emocjami, rozwijające umiej. pracy zespół. (do10%zaj.)
Etapy:
1.Wybór trenerów do prow. zajęć pozalekc. - umowa cywilnopr.; śr. wymiar zaangaż.: 2h lekc.x2gr.zaj./tydzień (śr.4h/tydz.); wymagane dośw.:min.3l.dośw. w nauczaniu, w tym
min.2l.dośw. w pracy z U szkół podst.
2.Realizacja zajęć pozalekc. dla U (os.odpow.: KP i prawnik,EDO,trenerzy):
-zakup pomocy dydakt. do realiz. zajęć (odczynniki chem., mat. plast., art. spoż. i przemysł. do realiz. eksperymentów), książek do treningu szybkiego czytania (1 zestaw na 3
grupy: 12 książek na 3 grupy)
-gr. z kl.I-IV, VI będą realiz. 1 roczny program zajęć – uruchamiany dwukrotnie dla kolejnych roczników uczniów – w 10.2016 i 09.2017 r., podobnie kl.V z rocznika 09.2017; klasy V,
które rozpoczną naukę w 09.2016 będą realiz. program 2-letni; w każdym roku każda grupa będzie realiz. 28 spotk.x2h lekc.; 283 gr.zaj. x 56h - razem 15848h; liczba U: 1863
(950K, 913M), w tym 89 (42K i 47M) w ramach programu 2-letniego
-realiz. zajęć w salach S, plan zaj. skoordynowany z planem lekcji, by U mogli uczestn. w zajęciach bezpośrednio przed/po lekcjach; zajęcia nie będą realizowane w dni wolne, ferie
i wakacje; realiz. 1 spotk. 2-godz./tydzień w każdej gr.
3.Wykorzyst. platformy e-learnigowej, umożl. prowadzenie w ramach treningu domowego U ćwiczenia komp. kształtowanych podczas zajęć (m.in. do własnego treningu szybkiego
czytania ze zrozumieniem, koncentracji uwagi, ćw. pamięci operacyjnej) i umożl. śledzenie postępów U przez trenerów
Osoby i podmioty odpow.:
-KP i prawnik (F5) – oprac. dok. wyboru personelu i dostawców, weryf.ofert, wybór personelu i dostawców
-KP (F5) – akcept. prac personelu i dostawców na podstawie prot. zdawczo-odb.
-Dyr.SP (MJ) – uzgodnienie harmonogramu zajęć pozalekc., sprawowanie nadzoru pedagog. nad realiz. zajęciami, w tym koordynacja pracy trenerów
-trenerzy (wyłonieni przez F5) – realizacja zajęć pozalekc. dla U
 -EDR (F5)–rozl. dok.finans. zw. z realizacją wsparcia
-EDO (F5)–org.wsparcia (w tym przygot. i przetwarzanie dokum. wsparcia, org. zajęć i spotkań), współpr. z Dyr.SP dot. uzgodnienia harmonogr. zajęć pozalekc.

 6 1 706 971,00 7 1 152 291,00
3 1 ZADANIE 3: Doposażenie pracowni przedmiotowych SP1, SP3, SP5,

SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 oraz utworzenie
międzyszkolnej pracowni matematycznej (TYP 2 WSPARCIA)

2 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki,
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych,
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

3 2016-09-01 4 2016-12-31

 5 Zgodnie z zapotrz. PSP w Jaworznie wskazanym w indywidualnych Diagnozach oprac. dla każdej ze szkół, niezbędne jest doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych
SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 w celu umożliwienia realizacji w szkole nauczania opartego na metodzie eksperymentu – a tym samym zaciekawiania uczniów
przedm.przyrodn. i matematyką, umożl. im lepsze zrozumienia omawianych zjawisk,  w konsekwencji – poprawy wyników w nauce uzysk. przez U. 
Zakupione doposażenie będzie wykorzyst. do realiz. programu zajęć pozalekc. dla uczniów PSP (w Zad.2), jak również w standardowej dział. PSP do realizacji lekcji.
Rodzaje i parametry zakupionego doposażenia będą zgodne ze szczeg. katalogami wyposażenia pracowni przyrodniczych szkół podstawowych, opracowanymi przez MEN, oraz – w
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przyp. prac. mat.-z dok. konk.
Rodzaj zakup. wyposaż. do prac. przyr: (typy i l. szt. poszcz.kategorii wyposaż. wskazano w części C.2.1 wniosku – uzas. i parametry kosztów w
WYD0301-WYD319,WYD322-WYD325)
Pracownia przyrodnicza:
-przyrządy do obserwacji
-preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych
-przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń
-sprzęt IT
-modele
-plansze obrazujące zmysły człowieka
-przewodniki i atlasy
W przyp. pracowni matemat., aby zoptymaliz. koszty założono utworzenie międzyszkolnej pracowni matematycznej, kt. będzie działać w strukturach SP15, ale z której korzystać
będą mogli również U pozostałych szkół podstawowych objętych wsparciem. Rodzaj zakup. wyposaż. do prac. matematycznej (typy i l. szt. poszcz.kategorii wyposaż. wskazano w
części C.2.1 wniosku – uzas. i parametry kosztów w WYD0320-WYD321)
Etapy:
- oprac. dokumentacji dot. wyboru dostawców poszcz. elementów wyposażenia i wybór dostawców
- dostarczenie elementów wyposaż. przez dostawców
- instalacja wyposażenia i sprzętów w pracowniach przyrodniczych PSP
- oprac. wew. zasad korzystania z międzyszkolnej prac. matematycznej 
Osoby i podmioty odpowiedzialne:
-KP i prawnik (F5) – opracowanie dokumentacji wyboru dostawców, weryfikacja ofert, wybór dostawców
-KP (F5) – akceptowanie dostaw na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych
- dostawcy (wyłonieni przez F5) – dostarczenie zamówionych elementów wyposaż.
-Dyr. PSP(MJ) – instalacja wyposaż. i sprzętów, oprac. zasad korzystania z międzyszkolnej prac. matemat.
-EDR (F5) – rozliczenie dokum. finans. dostawców

 6 932 674,00 7 932 674,00
4 1 ZADANIE 4: Zakup autorskiego programów zajęć specjalistycznych

dla uczniów SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 (TYP 3 WSPARCIA)
2 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki,

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych,
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

3 2016-08-01 4 2018-06-30

 5 W celu realizacji programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 w Jaworznie zakupione zostaną autorskie programy szkoleniowe, pozwalające na
stymulowanie rozwoju poznawczego uczniów młodszych, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla ucz.młodszych i zdolnych oraz osiągnięcie efektów uczenia się, wskazanych
w części E wniosku, zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym w Zad.5.
Wykonawca dostarczy autorskie programy zajęć, których efektem będzie zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych poprzez stymulację
poznawczą i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych w przyp. uczniów młodszych oraz rozwój uzdolnień i pasji uczniów zdolnych. Programy zajęć
pozalekcyjnych dla U SP przeznaczone do realizacji w poszczególnych grupach wiekowych U będą musiały być dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i możliwości
poznawczych U. Obowiązkowym elementem zajęć będą gry fabularne, dramy i gry społeczne oraz eksperymenty naukowe (zajęcia pozalekcyjne mają służyć nauce przez zabawę –
nie mogą być prostym powieleniem treści  i form lekcji).
Program zajęć, scenariusze i podręczniki będą napisane językiem wrażliwym na płeć, by na zajęciach była przekazywana uczniom niestereotypowa wiedza.
Etapy:
1.Przygotowanie dokumentacji i wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności (8-9.2016)
2.Dostarczenie przez wykonawcę autorskich programów zajęć dla U (min. 3 programy dla każdej SP) (9/10.2016)
3.Dostarczenie przez wykonawcę podręczników trenerskich i scenariuszy zajęć – l. szt. podręczników zgodna z l. prowadzących zajęcia (1 prowadzący śr.2 grupy) 114 szt. oraz
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wytycznych dot. metodyki zajęć 09/10.2016
4.Dostarczenie przez wykonawcę autorskich podręczników dla U (1 podr./rok dla każdego U, 1048 podręczników dla U kl. I-IV oraz 365 podręczników dla U kl. V-VI) (9/10.2016)
5.Udostępnienie przez wykonawcę U i trenerom prowadzącym zajęcia platformy e-learningowej związanej z zakresem zajęć (w celu uzyskania odpowiedniej motywacji i
atrakcyjności treningu domowego dla U oraz umożliwienie śledzenia postępów U przez trenerów) (10.2016-6.2018)
6.Zapewnienie bieżącego help-desku dot. zagadnień metodycznych związanych z realizowanymi zajęciami w całym okresie realizacji programów (10.2016-6.2017, 9.2017-6.2018)
Osoby i podmioty odpowiedzialne:
-KP i prawnik (F5) – opracowanie dokumentacji wyboru wykonawcy, weryfikacja ofert, wybór wykonawcy
- KP – akceptowanie prac wykonawcy na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych
- Dyrektorzy SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 (DSP) (MJ)– udział w opracowaniu kryteriów wyboru wykonawcy, udział w ocenie ofert
- Wykonawca (wyłoniony przez F5) – dostarczenie programów, scenariuszy, podręczników, dostępu do platformy e-learningowej, help-desk dla metodyka
 - EDR (F5) – rozliczenie dokumentów finansowych wykonawcy

 6 835 623,00 7 835 623,00
5 1 ZADANIE 5: Realizacja programu zajęć specjalistycznych dla

uczniów SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 (TYP 3 WSPARCIA)
2 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki,

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych,
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

3 2016-09-01 4 2018-06-30

 5 Zajęcia specjalist. dla U SP będą realiz. zgodnie z autorskim programem zakup. w Zad.4, przy wykorzyst. mat. dost.h przez wyk. oraz z uwzgl. zastos. Modelu Minimum Komp.
Myślowych (produkt pozytywnie zwalid. proj. innowac. POKL).
Równy dostęp U-K i U-M do programu.
Tematyka:
-podnoszenie sprawności uczenia, poprzez stymulację rozwoju poznawczego, poznanie technik zapamiętywania, budowanie wł. strategii uczenia się U (do30% zaj.)
-eksperymenty naukowe, rozwijanie komp. przyrodniczych i mat., gry fabularne (do 60% zaj.)
-odkrywanie wew. zasobów U i zaj. ogólnorozwoj. wspier. radzenie sobie ze stresem, emocjami, rozwijające umiej. pracy zespoł., (do10%zaj.)
Etapy:
1.Wybór trenerów do prow. zajęć pozalekc. umowa cywilnopr.; śr. wymiar zaangaż.: 2h lekc.x2gr.zaj./tydzień (śr.4h/tydz.); wymagane dośw.:min.3l.dośw. w nauczaniu, w tym
min.2l.dośw. w pracy z U szkół podst.
2.Zakup sprzętu dla potrzeb realiz. zajęć dla U SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22
3.Realizacja zajęć pozalekc. dla U (os.odpow.: KP i prawnik,EDO,trenerzy):
-zakup pomocy dydakt. do realiz. zajęć (odczynniki chem., mat. plast., art. spoż. i przemysł. do realiz. eksperymentów), książek do treningu szybkiego czytania (1 zestaw na 3
grupy: 12 książek na 3 grupy)
-gr. z kl.I-IV,VI będą realiz. 1 roczny program zajęć – uruchamiany dwukrotnie dla kolejnych roczników uczniów – w 10.2016 i 09.2017 r., podobnie U z kl. V z rocznika 09/2017; 
klasy V rozp. naukę w 09.2016 będą realiz. program 2-letni; każda grupa w 1 roku będzie realiz. 28 spotkań x 2h lekc.; 207 grup x 28 spotk. x 2h=11592 h lekc. zajęć; 1324 U
(617K, 707M), w tym 89U (42K, 47M) w programie 2-letnim
-realiz. zajęć w salach S, plan zaj. skoord. z planem lekcji, aby U mogli uczestn. w zaj. bezpośr.przed/po lekcjach; zaj. nie będą realizowane w dni wolne, ferie i wakacje; 1 spotk.
2-godz./tydz.w każdej gr.
4.Wykorzyst. platformy e-learnig., umożl. prow. w ramach treningu domowego U ćw. komp. kształt. podczas zajęć i umożl. śledzenie postępów U 
5.Realizacj. szkolenia dla N z zakresu wdrażania Modelu MKM w pracy z U. 30h szkol. x 13 gr., razem 390h szkol. Udział 124 N (113K,11M).
6.Realiz. warsztatów dla N z zakr. indywidualizacji pracy z uczniem ze spec. potrzebami eduk., 16h szkol. x 13 gr., razem 208h. Udział 124N (113K,11M). Warsztaty prow. przez
trenerów z lokalnych poradni psych.-pedagog.(wyk.lokalnych zas. specjalistycznych plac.specjalnych). Uzysk. wiedza będzie wykorzyst.przez N w bieżącej pracy z U (pomoc
psych.-pedagog).
7.Doposaż.pracowni SP6,SP7,SP8,SP16,SP19 i SP22 w narz. umożl. diagnozę i terapię zaburzeń umiej.matemat.
Osoby i podmioty odpow.:
-KP i prawnik (F5)-jak w Zad.2
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-KP (F5)-jak w Zad.2
-Dyr.SP (MJ)-jak w Zad.2
-trenerzy (wyłonieni przez F5)–realiz. zajęć dla U i szkol./warszt. dla N
 -EDR (F5)-jak w Zad.2
-EDO (F5)-jak w Zad.2

 6 1 310 268,00 7 1 194 113,00
6 1 Zadanie 6: Szkolenia dla nauczycieli SP1, SP3, SP5, SP9, SP10,

SP14, SP15, SP18 i SP20 (TYP 4 WSPARCIA)
2 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki,

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych,
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

3 2016-08-01 4 2016-12-31

 5 Szkolenia doskonalące dla nauczycieli SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 będą powiązane tematycznie z zakresem wsparcia przewidzianym dla uczniów w Zadaniu
1-3.
Programy szkol. będą skonstruowane z uwzgl. indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych U SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15,
SP18 i SP20.
W projekcie przewidziano realizację 2 typów szkoleń (odpowiednio dla 14 gr. szkol. oraz  8 gr. szkol.)
1.14 8-godzinnych szkoleń z zakresu stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych (szkolenie teoretyczne):
-skierowane do nauczycieli SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 mających największy kontakt z uczniami objętymi wsparciem (178N-158K,20M); zakres temat.:
wzorce percepcyjne uczniów (Wzorce Myślenia D. Markovej), informacje nt. sprawnego czytania ze zrozumieniem, pamięci i strategii pamięciowych, rozwoju mózgu, faz
aktywności mózgu, roli relaksu w procesie uczenia się, tech. i metody pracy z emocjami i zasobami dzieci, zasady neurodydaktyki
-14 szkoleń dla SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20
-realizacja: październik-grudzień 2016 r.
2. 9 45-godzinnych szkoleń z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (szkolenie praktyczne):
-skierowane do 84 N (71K, 10M) z: SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20; zakres temat.: praktyczne zastos. wiedzy ze szkol. 8-godz., zasady grywalizacji i gryfikacji,
techniki i metody pracy podnoszące zdolność logicznego myślenia, wdrażanie rytuału uczenia się opartego na neurodydaktyce, stosowanie mnemotechniki do zapamiętywania
wzorów matemat. i fizycznych, prowadzenie eksperymenty naukowe i zaciekawiać dzieci naukami przyrodniczymi
-realizacja: sierpień-październik 2016 r.
- 9 szkoleń dla SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20
Szkolenia będą realizowane w salach udostępnionych przez Szkoły, w kilku sesjach w godz. popołudniowych w ciągu tyg.  i w soboty, aby nie kolidować z prowadzeniem lekcji
przez N. Nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne zgodne z zakresem szkoleń.
Osoby i podmioty odpow.:
-KP i prawnik (F5) – oprac. dok. wyboru trenerów, weryf.ofert, wybór trenerów
-KP (F5) – akcept. prac personelu na podstawie prot. zdawczo-odb.
-Dyr.PSP (MJ)– udział w rekrutacji N
-trenerzy (wyłonieni przez F5) – realizacja szkoleń
 -EDR (F5)–rozl. dok.finans. zw. z realizacją wsparcia
-EDO (F5)–org.wsparcia (w tym przygot. i przetwarzanie dokum. szkoleń, organizacja szkoleń)

 6 81 850,00 7 81 850,00
7 1 Zadanie 7: Szkolenia dla nauczycieli SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i

SP22 (TYP 4 WSPARCIA)
2 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki,

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych,
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

3 2016-08-01 4 2016-12-31
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 5 Szkolenia doskonalące dla nauczycieli SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 będą powiązane tematycznie z zakresem wsparcia przewidzianym dla uczniów w Zadaniu 4 i 5.
Programy szkol. będą skonstruowane z uwzgl. indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych U SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22.
W projekcie przewidziano realizację 2 typów szkoleń (odpowiednio dla 9 gr. szkol. oraz  6 gr. szkol.)
1.9 8-godzinnych szkoleń z zakresu stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych (szkolenie teoretyczne):
-skierowane do nauczycieli SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 mających największy kontakt z uczniami objętymi wsparciem (124N-113K,11M); zakres temat.: wzorce percepcyjne
uczniów (Wzorce Myślenia D. Markovej), informacje nt. sprawnego czytania ze zrozumieniem, pamięci i strategii pamięciowych, rozwoju mózgu, faz aktywności mózgu, roli relaksu
w procesie uczenia się, tech. i metody pracy z emocjami i zasobami dzieci, zasady neurodydaktyki
-6 szkoleń dla SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22
-realizacja: październik-grudzień 2016 r.
2. 6 45-godzinnych szkoleń z zakresu stymulowania rozwoju poznawczego u uczniów, wsparcia w nabywaniu umiejętności szkolnych, technik zapamiętywania (szkolenie
praktyczne):
-skierowane do 59 N (53K, 3M) z: SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22; zakres temat.: praktyczne zastos. wiedzy ze szkol. 8-godz., zasady grywalizacji i gryfikacji, techniki i metody
pracy podnoszące zdolność logicznego myślenia, wdrażanie rytuału uczenia się opartego na neurodydaktyce, stosowanie mnemotechniki do zapamiętywania wzorów matemat. i
fizycznych, prowadzenie eksperymenty naukowe i zaciekawiać dzieci naukami przyrodniczymi
-realizacja: sierpień-październik 2016 r.
- 6 szkoleń dla SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22
Szkolenia będą realizowane w salach udostępnionych przez Szkoły, w kilku sesjach w godz. popołudniowych w ciągu tyg.  i w soboty, aby nie kolidować z prowadzeniem lekcji
przez N. Nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne zgodne z zakresem szkoleń.
Osoby i podmioty odpow.:
-KP i prawnik (F5) – oprac. dok. wyboru trenerów, weryf.ofert, wybór trenerów
-KP (F5) – akcept. prac personelu na podstawie prot. zdawczo-odb.
-Dyr.PSP (MJ)– udział w rekrutacji N
-trenerzy (wyłonieni przez F5) – realizacja szkoleń
 -EDR (F5)–rozl. dok.finans. zw. z realizacją wsparcia
-EDO (F5)–org.wsparcia (w tym przygot. i przetwarzanie dokum. szkoleń, organizacja szkoleń)

 6 54 310,00 7 54 310,00

C.2. ZAKRES FINANSOWY

Zadanie 1: ZADANIE 1: Zakup autorskiego programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 (TYP 1
WSPARCIA)
Partner: Wnioskodawca - Lider 
Czy wydatki, rzeczywiście poniesione?

TAK  

Czy stawki jednostkowe?

NIE  

C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis

6 7 8 9 10 11
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 ilość j.m. Cena jednostkowa Wydatki kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
1 1 WYD101 2 Zakup autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 wraz z materiałami dydaktycznymi i

dostępem do platformy e-learningowej
 3  4 Usługi zlecone; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 1 176 804,00 9 1 176 804,00 10 1 176 804,00 11 100,00
 12 Zg.z Diagn.należy zaprop.U SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 zaj. nieszabl., odbieg. od tych real. w czasie stand. L. szk.. Wsparcie zrealiz. przez zakup

autor.pr.zajęć pozalekc. W ramach usługi przewidz.:

- zakup podr. do zajęć dla U SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20: 1985 szt. 
Dla U kl.I-IV, VI oraz kl. V rozp. pr. w 2017r. wdrażane będą progr. 1-roczne, co oznacz. zakup 1 podręcz.dla każdego U.
Dla U kl. V rozp. pr. w 2016 r. wdr. będzie pr. 2-l., co oznacza zakup 2 podr. dla każdego U(różny zakres podr. na każdy rok realiz, pr.) - po 1 na każdy rok realiz. programu zajęć
pozal.)

Podr.dla U kl. I,IV,V(2017), VI:1741 U x 1 rok nauki = 1741 szt.
Podr. dla U kl. V(2016): 122 U x 2 lata nauki= 244 szt.
SUMA: 1741+244 = 1985 szt. podr. x 293,50 zł = 582 597,50 zł

- lic.dost. do panelu e-learningowego (panel o char. interakt., z przezn. do gier eduk., indywid.rozwiąz. zad. przez U, podl. weryf. w panelu przez prow. zaj., w ramach kosztu
dost.dla U utrzymany przez 5 lat po zakończ. wdr. pr. :
1985 szt. metod. wylicz. jw.
1985 szt. x 228,50 zł/roczny dostęp = 453 572,50 zł

- zakup podr. dla prowadzących zajęcia (takie jak dla U): 161 prowadzących progr.= 161 podręczników x 293,50 zł = 47 253,50 zł

- zakup szcz. scenariuszy do zajęć wraz z podr.trenerskim: 161 scenariuszy x 250,00 = 40 250,00 zł

- licencje dost. do panelu e-learningowego dla prow.zajęcia (kontrola postępów U objętych zajęciami): 161 prow. x 228,50 = 36 788,50 zł

- stały help-desk – opł.  rycz. za zapewn. bież. help-desku dot. zagadnień progr. w całym okr. real.i usł.tj. przez 20 mcy 
20 m-cy x 779,10 zł brutto = 15 582,00 zł 

- Zest. do nauki czyt. (1 zest. na 3 gr.)
19 zest. x 40,00 zł= 760,00 zł

Przyj. st. za zakup usł. jest st. rynkową, oszac. w oparciu o rozp. rynku. Rynk. są st. skład. się na poszcz. el. usł.
Wyk. usł. zost. Wybr. z zach. zas. uczciwej konk. i równego trakt.
Wsk. stawki zawierają VAT, gdyż Beneficjent w P nie ma prawnej możl. odliczenia VAT.
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Koszty bezpośrednie Dofinansowanie dla kosztów bezpośrednich
SUMA 1 176 804,00 1 176 804,00

Zadanie 2: ZADANIE 2: Realizacja programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 (TYP 1 WSPARCIA)
Partner: Wnioskodawca - Lider 
Czy wydatki, rzeczywiście poniesione?

TAK  

Czy stawki jednostkowe?

NIE  

C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
1 1 WYD202 2 Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 w Jaworznie - wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia

(umowa cywilnoprawna)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 15848.00 7 godzina lekcyjna 8 60,00 9 950 880,00 10 950 880,00 11 100,00
 12 Na podstawie zakupionego programu autorskich zajęć dodatkowych realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów, z wykorzystaniem dostarczonych przez wykonawcę zad. 1

podręczników, scenariuszy zajęć oraz panelu elearningowego. 
Zajęcia będą prowadzone przez trenerów, wybranych przez F5 z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.
U klas I,IV,V(2017), VI : 245 grup x 1 roczny program x 28 spotkań x 2h =13720h x 60,00 zł= 823 200,00 zł 
U kl. V 2016 = 19 grup x 2 letni program x 28 spotkań x 2h= 2128h  x 60,00 zł= 127 680,00 zł

RAZEM: 15848hx60,00= 950 880,00 zł

Przez godzinę zajęć rozumiana jest godzina lekcyjna tj. 45 minut.

Przyjęta stawka za prowadzenie zajęć jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. Ponadto stawka jest zgodna z katalogiem kosztów stanowiącym załącznik
do dokumentacji konkursowej. Podana stawka jest stawką brutto.

2 1 WYD204 2 Zakup gier edukacyjnych dla klas 1 (1 gra na 3 grupy)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 17.00 7 sztuka 8 199,00 9 3 383,00 10 3 383,00 11 100,00
 12 Zgodnie z przyjętymi założeniami, realizowane zajęcia pozalekcyjne nie mają być powieleniem zakresu i formuły standardowych lekcji. Ich elementem będą gry i zabawy,

Dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/
2016-07-28 12:34:03

                                            Strona 22/67



FS/Wniosek o dofinansowanie/EFS01/383/895 Suma kontrolna: cf14c655438316bc5d37ca4c53606750

pozwalające uczniom uczyć się poprzez zabawę. 

W celu umożliwienia prowadzanie zajęć w formule gier fabularnych, zakupione zostaną gry edukacyjne z przeznaczeniem do wykorzystania w trakcie zajęć.

Gry edukacyjne zostaną wybrane każdorazowo odpowiednio do danej grupy wiekowej uczniów.

1 gra edukacyjna wykorzystywana będzie średnio przez 3 grupy. Zakupionych zostanie 17 gier. 

17 gier edukacyjnych x 199 zł = 3 383,00  zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent  w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
3 1 WYD205 2 Zakup gier edukacyjnych dla klas 4-6 (1 gra na 3 grupy)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 34.00 7 sztuka 8 239,00 9 8 126,00 10 8 126,00 11 100,00
 12 Zgodnie z przyjętymi założeniami, realizowane zajęcia pozalekcyjne nie mają być powieleniem zakresu i formuły standardowych lekcji. Ich elementem będą gry i zabawy,

pozwalające uczniom uczyć się poprzez zabawę. 

W celu umożliwienia prowadzanie zajęć w formule gier fabularnych, zakupione zostaną gry edukacyjne z przeznaczeniem do wykorzystania w trakcie zajęć.

Gry edukacyjne zostaną wybrane każdorazowo odpowiednio do danej grupy wiekowej uczniów.

1 gra edukacyjna wykorzystywana będzie średnio przez 3 grupy. Zakupione zostaną 34 gry. 

34 gry edukacyjne x 239 zł = 8 126,00  zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 
Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent  w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

4 1 WYD206 2 Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć (odczynniki chemiczne, materiały plastyczne, artykuły spożywcze i przemysłowe do realizacji
eksperymentów podczas zajęć) - 1 zestaw na 3 grupy zajęciowe na rok

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 94.00 7 zestaw 8 1 503,00 9 141 282,00 10 141 282,00 11 100,00
 12 Zgodnie z przyjętymi założeniami dot. programu zajęć pozalekcyjnych, mają one obejmować w dużej części realizację eksperymentów naukowych. W celu umożliwienia uczniom

realizacji eksperymentów podczas zajęć przewidziano zakup odczynników chemicznych (np. perhydrol, szkło wodne, chlorek wapnia, siarczan miedzi, siarczan glinu i in.),
artykułów spożywczych (np. olej jadalny, ocet, soda oczyszczona) i przemysłowych (linki, rękawice, kitle, okulary ochronne i in.). Dodatkowo zakupione zostaną materiały
plastyczne pozwalające na realizację zadań związanych z pracą zespołową oraz zadań ogólnorozwojowych.
Lista materiałów do zakupu będzie uzależniona od wymogów programu (listy eksperymentów i zadań) przewidzianych do realizacji w poszczególnych grupach wiekowych (zgodnie
ze scenariuszami zajęć dostarczonymi przez wykonawcę).

W celu optymalizacji kosztów przewidziano zakup 1 zestawu powyższych materiałów średnio na 3 grupy zajęciowe na 1 rok (łącznie 94 zestawy). Szacowana wartość 1 zestawu
wynosi 1503 zł brutto.

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
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5 1 WYD207 2 Zakup książek do treningu szybkiego czytania (zestaw 12 książek na śr. 3 grupy)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1132.00 7 sztuka 8 35,00 9 39 620,00 10 39 620,00 11 100,00
 12 Jednym z elementów zajęć pozalekcyjnych będzie trening szybkiego czytania ze zrozumieniem. W celu prowadzenia ćwiczeń z zakresu szybkiego czytania zakupione zostaną

książki z przeznaczeniem do wykorzystania w treningu (brak możliwości wykorzystania książek bibliotecznych, ze względu na szybsze tempo niszczenia książek w trakcie
treningu).

Książki zostaną wybrane ze Złotej Listy „Cała Polska Czyta Dzieciom” – każdorazowo odpowiednio do danej grupy wiekowej uczniów.

1 zestaw książek będzie wykorzystywany średnio przez 3 grupy. Zakupionych zostanie 94,33 zestawy składające się z 12 książek każdy. Wielkość zestawu oszacowano przyjmując
zakładaną największą liczebność grup – do 12 osób (średnio na każde 3 grupy przypadać będzie zestaw12 książek). 

12 książek x 94,33 zestawu x 35 zł = 39620,00zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent  w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
6 1 WYD208 2 Zakup dywanów do sal zajęciowych
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 36.00 7 sztuka 8 250,00 9 9 000,00 10 9 000,00 11 100,00
 12 Zgodnie z przyjętymi założeniami, realizowane zajęcia pozalekcyjne nie mają być powieleniem zakresu i formuły standardowych lekcji. Ich elementem będą gry i zabawy,

pozwalające uczniom uczyć się poprzez zabawę. 

W celu umożliwienia uczniom realizacji gier fabularnych oraz ćwiczeń z zakresu pracy zespołowej (ćwiczenia ogólnorozwojowe na początku zajęć) zakupione zostaną dywany o
wymiarach ok. 1,6x2,4 m do 4 sal zajęciowych w każdej ze szkół: SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 tj. (9SP x 4 sale= 36 szt.)

36 szt. dywanów x 250 zł = 9000,00 zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

Koszty bezpośrednie Dofinansowanie dla kosztów bezpośrednich
SUMA 1 152 291,00 1 152 291,00

Zadanie 2: ZADANIE 2: Realizacja programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 (TYP 1 WSPARCIA)
Partner: JAWORZNO - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 
Czy wydatki, rzeczywiście poniesione?

TAK  
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Czy stawki jednostkowe?

NIE  

C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
1 1 WYD203 2 Udostępnienie sal do realizacji zajęć pozalekcyjnych (WKŁAD WŁASNY)
 3  4 Wkład rzeczowy; 5 Nie dotyczy
 6 15848.00 7 godzina lekcyjna 8 35,00 9 554 680,00 10 0,00 11 0,00
 12 Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów będą realizowane w salach udostępnionych przez SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 w Jaworznie.  Udostępnione sale stanowić

będą wkład własny w projekcie.

Metodologia wyliczenia wkładu:

- 15848  godzin zajęć pozalekcyjnych dla U PSP x 35 zł/godzinę = 554 680,00 zł

Przyjęta stawka za udostępnienie sali jest stawką obowiązującą w za wynajem sali lekcyjnej w szkołach publicznych na terenie Jaworzna, przyjętą przez Miasto. Jednocześnie
stawka nie przekracza stawek rynkowych za wynajem sal o zbliżonych parametrach w Jaworznie.

Koszty bezpośrednie Dofinansowanie dla kosztów bezpośrednich
SUMA 554 680,00 0,00

Zadanie 3: ZADANIE 3: Doposażenie pracowni przedmiotowych SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 oraz utworzenie międzyszkolnej
pracowni matematycznej (TYP 2 WSPARCIA)
Partner: Wnioskodawca - Lider 
Czy wydatki, rzeczywiście poniesione?

TAK  

Czy stawki jednostkowe?

NIE  

C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
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 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
1 1 WYD301 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 1 w przyrządy i urządzenia do obserwacji, preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych,

przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - o wartoścach jednostkowych niższych niż 350 zł netto
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 16 568,00 9 16 568,00 10 16 568,00 11 100,00
 12 Zg. z zapotrz. PSP w Jaworznie wskaz. w Diagnozach niezbędne jest dopos. pracowni przyr.szkoły w celu umożl. realizacji w szkołach naucz. opartego na met. eksp.–a tym samym

zaciekawiania U przedm. przyr. i umożl. im lepszego zroz. omawianych zjawisk. Zakup. dopos. będzie wyk. do real. progr. zajęć pozalekc. dla U PSP, jak również w standard.dział.
szkół do real. lekc.
Rodz. i char. zakup. doposażenia, wskaz. w tej i dalszych poz. budżetu, będzie zgodna ze szczeg. katal. wypos. prac. przyrod. dla kl. IV-VI szkół podst., oprac. przez MEN i udost. na
str. www.men.gov.pl
W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:
a) Przyrządy i urządzenia do obserwacji: 
- Lupa–15szt.x11zł=165zł
- Lornetka–15szt.x49zł =735zł
- Pudełko do obserwacji okazów (z 3 lupami)–30szt.x30zł=900 zł
- Mikr. zasilany z sieci i/lub baterii–15szt x300zł =4500zł
- Mikr. z kamerą USB–1szt.x395zł =395zł
b) Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych:
- Zest. prep. mikr.–grzyby–6szt.x55zł=330zł
- Zest. prep. mikr.–co żyje w kropli wody–3szt.x100zł=300zł
- Zest. prep. mikr.–tkanki człowieka–4szt.x185zł=740zł
- Zest. prep. mikr.–tkanki człowieka zmienione chorobowo–6szt.x91zł=546zł
- Zest. prep. mikr.–preparaty zoologiczne–2szt.x60zł=120zł
- Zest. prep. Biol. (zestaw min.100 preparatów)–1szt.x160zł=160zł
c) Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń:
- Waga elektroniczna do 5 kg–15szt.x300zł=4500zł
- Kompas–10szt.x15zł=150zł
- Zest. soczewek (min.6 soczewek)–7szt.x75zł=525zł
- Pryzmat–7szt.x21zł=147zł
- Zest. optyczny–7szt.x75zł=525zł
- Zest. kostek–7szt.x90zł=630zł
- Zest. skał i minerałów–3szt.x300zł=900zł
- Ciśnieniomierz–5szt.x60zł=300zł
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

2 1 WYD302 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 1 w sprzęt IT, sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne, globusy i mapy, modele, plansze,
przewodniki i atlasy - o wartościach jednostkowych niższych niż 350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 11 682,00 9 11 682,00 10 11 682,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

a) Sprzęt IT:
- Kabel UTP–1szt.x41zł=41zł
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- Korytka–1szt.x110zł=110zł
b) Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne:
- Kolba okrągłodenna–15szt.x5zł=75zł
- Zlewka niska (szklana)–30szt.x5zł=150zł
- Palnik spiryt.–15szt.x125zł=1875zł
- Igły preparacyjne–30szt.x10zł=300zł
- Zest. szkiełek podstawowych (min.50 szt.)–10szt.x15zł=150 zł
- Zest. szkieł nakrywkowych (min.100 szt.)–10szt.x15zł=150zł
- Metale i stopy–5szt.x180zł =900zł
c) Globusy, mapy:
- Glob. indukcyjny–15szt.x50zł=750zł
- Glob. fizyczny–15złx20zł=300zł
- Glob. konturowy–15złx80zł=1200zł
- Polska–1szt.x180zł=180zł
- Świat–1szt.x150zł=150zł
- Europa–1szt.x100zł=100zł
- Krajob. świata–1szt.x300zł=300zł
- Ochrona przyrody w Polsce–1szt.x145zł=145zł
- Mapa topogr. okolic szkoły i regionu–15szt.x8zł=120zł
d) Modele:
- Szkiel. człowieka z ruchomymi el. (skala 1:2)–7szt.x230zł=1610zł
- Szkiel. ryby–1szt.x335zł=335zł
- Szkiel. żaby–1szt.x350zł=350zł
- Szkiel. jaszczurki–1szt.x400zł=400zł
e) Plansze: 
- Pl. roślin trujących (min. 20 gatunków)–1szt.x115zł=115zł
- Pl. grzyby trujące (min. 20 gatunków)–1szt.x115zł=115zł
- Pl. wskaźników biologicznych środowiska–1szt.x36zł=36zł
f) Przewodniki i atlasy:
Zaaw.:
- Prze. do rozpoznawania drzew–5szt.x27zł=135zł
- Prze. rośliny i zwierzęta–5szt.x23zł=115zł
- Atl. grzybów–5szt.x24zł=120zł
- Atl. minerałów, kamieni szlachetnych i skał–5szt.x25zł=125zł
- Atl. zwierząt chronionych w Polsce–5szt.x106zł=530zł
- Atl. roślin chronionych w Polsce–5szt.x50zł=250zł
Podst. dla ucznia:
- Mały atl. anatomiczny–15szt.x30zł=450zł
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

3 1 WYD303 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 1 w sprzęt IT (w tym komputery przenośne z oprogramowaniem Windows i Linux) oraz modele o
wartoścach jednostkowych równych lub wyższych niż 350 zł netto

 3  4 Środek trwały; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 120 859,00 9 120 859,00 10 120 859,00 11 100,00

12
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 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:
a) Sprzęt IT:
- Aparat fotograficzny = 1 szt. x 730 zł = 730 zł (stawka jednostkowa 562,10 zł + 23% VAT)
- Rzutnik multimedialny – 1 szt. x 2 630 zł = 2 630 zł (stawka jedn. 2025,10 zł + 23% VAT)
- Ekran do rzutnika multimedialnego – 1 szt. x 1 254 zł = 1 254 zł (st. jedn. 965,58 zł + 23% VAT)
- Laptop dla nauczyciela– 1 szt. x 3 500 zł = 3 500 zł (st. jedn. 2845,53 zł + 23% VAT)
- Urządzenie sieciowe – 1 szt. x 650 zł = 650 zł (st. jedn. 500,50 zł + 23% VAT)
- Ruter – 1 szt. x 470 zł = 470 zł (st. jedn. netto 361,90 zł + 23% VAT)
- Zasilacz UPS – 1 szt. x 1 200 zł = 1 200 zł (st. jedn. 924 zł + 23% VAT)
- Klimatyzator – 1 szt. x 2 800 zł = 2 800 zł (st. jedn. 2156 zł + 23% VAT)
- Laptop dla ucznia – 25 szt. x 3 500 zł = 87 500 zł (st. jedn. 2 695 zł + 23% VAT)
- Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. x 2 670 zł = 2 670 zł (st. jedn. 2055,90 zł + 23% VAT)
- Tablica interaktywna – 1 szt. x 6425 zł = 6425 zł (st. jedn. 5223,58 zł + 23% VAT)
- Serwer plików NAS – 1 szt. x 1850 zł = 1850 zł (st. jedn. 1504,07 zł + 23% VAT)
- Kontroler WLAN – 1 szt. x 5 500 zł = 5 500 zł (st. jedn. 4235 zł + 23% VAT)
- Punkt dostępowy – 1 szt. x 500 zł = 500 zł (st. jedn. 385 zł + 23% VAT)
- Wizualizer – 1 szt. x 1 300 zł = 1 300 zł (st. jedn. 1001 zł + 23% VAT)
b) Modele:
- Szkiel. gołębia – 1 szt. x 460 zł = 460 zł (st. jedn. 354,20 zł + 23% VAT)
- Szkiel. królika – 1 szt. x 500 zł = 500 zł (st. jedn. 385 zł + 23% VAT)
- Fantom – dziecięcy manekin ratowniczy – 1 szt. x 920 zł = 920 zł (st. jedn. 708,40 zł + 23% VAT)
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

4 1 WYD304 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 3 w przyrządy i urządzenia do obserwacji, sprzęt IT, globusy i mapy oraz modele o wartościach
jednostkowych niższych niż 350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 11 615,00 9 11 615,00 10 11 615,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

a) przyrządy i urządzenia do obserwacji:
- Zest. pudełek do obserwacji okazów – 5 szt. x 35,00 zł = 175 zł
- Lornetka - 15 szt. x 50 zł = 750 zł
- Mikr. – wersja zasilana z sieci i/lub z baterii– 15 szt. x 300,00 zł = 4500 zł
- Mikr. z kamerą USB – 1 szt. x 395,00 zł = 395 zł
b) Sprzęt IT:
- Odtwarzacz CD z głośnikami: 1 szt. x 225 zł = 225 zł.
c) Globusy i mapy:
- Glob. konturowy podświetlany – 15 szt. x 80 zł = 1200 zł
- Polska – mapa ścienna, fizyczna/mapa do ćwiczeń – 1 szt. x 180 zł = 180 zł
- Świat – mapa fizyczna – 1 szt. x 150 zł = 150 zł
- Europa – mapa fizyczna – 1 szt. x 70 zł = 70 zł
- Krajobrazy świata– mapa – 1 szt. x 295 zł = 295 zł
- Ochrona przyrody w Polsce – mapa – 1 szt. x 145 zł = 145 zł
- Mapa topogr. okolic szkoły i regionu + plany – 15 szt. x 8 zł = 120 zł
- Obrotowa mapa nieba – 15 szt. x 15 zł = 225 zł
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d) Modele:
- Szkiel. człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:2) – 7 szt. x 300 zł = 2100 zł
- Szkiel. ryby – 1 szt. x 335 zł = 335 zł
- Szkiel.t żaby – 1 szt. x 350 zł = 350 zł
- Szkieł. jaszczurki – 1 szt. x 400 zł = 400 zł
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

5 1 WYD305 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 3 w przyrządy i urządzenia do obserwacji,  sprzęt IT (w tym komputery przenośne z
oprogramowaniem Windows i Linux) oraz modele o wartościach jednostkowych równych lub wyższych niż 350 zł netto

 3  4 Środek trwały; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 26 939,00 9 26 939,00 10 26 939,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

a) Przyrządy i urządzenia do obserwacji:
- Teleskop (1 szt.) o wartości 463,41 + 23%VAT = 570 zł.
b) Sprzęt IT:
- Rzutnik  multimedialny – 1 szt. x 2630 zł =2630 zł (st. jedn. 2138,31 + VAT)
- Ekran do rzutnika multimedialnego – 1 szt. x 1254 zł = 1254 zł (st. jedn. 1019,51 + 23% VAT)
- Laptop dla nauczyciela  – 1 szt. x 3500 zł = 3500 zł (st. jedn. 2845,53 + 23%VAT)
- Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 4 szt. x 2670 zł = 10 680 zł (st. jedn. 2170,73 + 23% VAT)
- Tablica interaktywna – 1 szt. x 6425 zł = 6425 zł (st. jedn. 5223,58 zł + 23% VAT)
c) Modele:
- Szkiel. gołębia– 1 szt. x 460 zł =460  zł (st. jedn. 373,98 zł + 23% VAT)
- Szkiel. królika– 1 szt. x 500 zł =500  zł (st. jedn. 406,50 zł + 23% VAT)
- Fantom – dziecięcy manekin ratowniczy– 1 szt. x 920 zł =920  zł (st. jedn. 747,97 zł + 23% VAT)
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

6 1 WYD306 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 5 w przyrządy i urządzenia do obserwacji, preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych,
przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń, sprzęt IT - o wartościach jednostkowych niższych niż 350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 18 531,00 9 18 531,00 10 18 531,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

a) Przyrządy i urządzenia do obserwacji:
- Lupa–15szt.x11zł=165zł
- Lornetka-15szt.x50zł=750zł
- Pudełko do obserwacji okazów (z 3 lupami)–30szt.x30zł=900zł
- Mikr. zasilany z sieci i/lub baterii–15szt.x300zł=4500zł
- Mikr. z kamerą USB–1szt.x395zł=395zł
b) Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych:
- Zest. prep. mikr.–bezkręgowce–6szt.x55zł=330zł
- Zest. prep. mikr.–skrzydła owadów–6szt.x50zł=300zł
- Zest. prep. mikr.–rośliny jadalne–6 szt.x55zł=330zł
- Zest. prep. mikr.–tkanki ssaków–6szt.x65zł=390zł
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- Zest. prep. mikr.–grzyby–6szt.x55zł=330zł
- Zest. prep. mikr.–co żyje w kropli wody–3szt.x95zł=285zł
- Zest. prep. mikr.–tkanki człowieka–4szt.x185zł=740zł
- Zest. prep. mikr.–tkanki człowieka zmienione chorobowo – 6szt.x91zł=546zł
- Zest. prep. mikr.–przyroda–2 szt.x91zł=182zł
- Zest. prep. biol. (zestaw min. 50 preparatów)–2szt.x150zł=300zł
c) Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń:
- Ter.z sondą–15szt.x56zł=840zł
- Ter. laboratoryjny–15szt.x12zł=180zł
- Ter. zaokienny–10szt.x9zł=90zł
- Kompas–10 szt.x15zł =150zł
- Deszczomierz–7 szt.x16 zł=112zł
- Barometr–7 szt.x55zł =385zł
- Higrometr–7szt.x18zł =126zł
- Zest. mag. sztabkowych–15 szt.x22zł=330zł
- Zest. mag. podkowiastych–15szt.x55zł=825zł
- Pudełko z opiłkami – 15 szt. x 32 zł = 480zł
- Zest. soczewek (min. 6 soczewek)–7szt.x290zł=2030zł
- Pryzmat–15 szt.x21zł=315zł
- Zest. klocków–4szt.x130zł=520zł
- Zest. klocków plastikowych–4 szt.x145zł=580zł
- Zest. skał i minerałów–3 szt.x300zł=900zł
d) Sprzęt IT:
- CD z głośnikami–1szt.x225zł=225zł
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

7 1 WYD307 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 5 w sprzęt laboratoryjny, sprzęt ochronny, techniczny i pomocniczy, globusy i mapy, modele oraz
plansze o wartościach jednostkowych niższych niż 350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 12 544,00 9 12 544,00 10 12 544,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

a) Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne:
- Prob. szkl.–100szt.x2,1zł=210zł
- Stat. na prob.–15szt.x15zł=225zł
- Zl. niska plast.–30szt.x4,5zł=135zł
- Zl. duża szkl.–50szt.x6,5zł=325zł
- Mały pal. Bunsena–2szt.x65zł=130zł
- Pal. spiryt.–15szt.x115zł =1725zł
- Zest. plast. pipet Pasteura–2szt.x40zł=80zł
- But. z zakrap.–30 szt.x11zł=330zł
- Lejki plast.–30szt.x8,5zł=255zł
- Zest. szalek Petriego–20szt.x45zł=900zł
- Zest. szkiełek (podst. min.50, nakrywkowych min.100)–10szt.x15zł=150zł
- Pud. plast. na prep.(na 20, 50 i 100prep.)–10szt.x63zł=630zł
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b) Sprzęt ochronny, techniczny i pomocniczy:
Sprz.ochronny:
- Fartuch–30szt.x29zł=870zł
Sprz. tech. i pom.:
- Akwarium–1 szt.x276zł=276zł
c) Globusy, mapy:
Glob.:
- Glob. indukc.–15szt.x46zł=690zł
- Glob. konturowy–15złx80zł=1200zł
Mapy:
-Świat–1szt.x145zł=145zł
-Europa–1szt.x 68zł=68zł
-Obro.mapa nieba – 15szt.x15zł =225zł
d) Modele:
Szkielety:
-Szkiel.człow. z ruch. elem. (skala 1:2)–7szt.x300zł=2100zł
Modele:
-Szkiel. ryby–1szt.x335zł=335zł
-Szkiel. żaby–1szt.x350zł=350zł
-Szkiel. jaszcz.–1szt.x400zł=400zł
e) Plansze:
- Pl. roślin truj.–1szt.x120zł=120zł
- Pl. grzyby truj.–1szt.x115zł =115zł
- Pl. wsk. biol. środow.–1szt.x36zł=36zł
- Pl. obraz. zmysły człow.–1szt.x220zł=220zł
- Pl. przedst. bud., zapylenie i zapłodn. kwiatu–1szt. x36zł=36zł
- Pl. przedst. bud. i rodz. korzeni–1szt.x36zł=36zł
- Pl. przedst. najcz. występ. w Polsce drzewa liś.–1szt.x115 zł=115 zł
- Pl. rodz. dziobów, pazurów i klucze tropów–1 szt.x25zł =25zł
- Pl. etapów rozwoju człow.–1 szt.x15zł=15zł
- Pl. rodz. chmur–1szt.x36zł=36zł
- Pl. obiegu wody w przyr.–1szt.x36zł=36zł
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wyt. MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozp. rynku przepr. przez F5 (analiza cen w sklepach
internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możl. obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

8 1 WYD308 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 5 w przyrządy i urządzenia do obserwacji, przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń,
sprzęt IT (w tym komputery przenośne z oprogramowaniem Windows i Linux) oraz modele o wartościach jednostkowych równych lub wyższych niż 350 zł
netto

 3  4 Środek trwały; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 44 089,00 9 44 089,00 10 44 089,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

a) Przyrządy i urządzenia do obserwacji:
- Teleskop – 1 szt. x 570 zł = 570 zł. (st. jedn. 438,90 + 23% VAT)
b) Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń:
- Wiatromierz – 7 szt. x 2 950 zł = 20 650 zł. (st. jedn. 2271,50 zł + 23% VAT)
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c) Sprzęt IT: 
- Aparat fotograficzny = 1 szt. x 730 zł = 730 zł (st. jedn. 562,10 zł + 23% VAT)
- Rzutnik multimedialny – 1 szt. x 2 630 zł = 2 630 zł (st. jedn. 2025,10 zł + 23% VAT)
- Ekran do rzutnika multimedialnego – 1 szt. x 1 254 zł = 1 254 zł (st. jedn. 965,58 zł + 23% VAT)
- Laptop dla nauczyciela  – 1 szt. x 3 500 zł = 3 500 zł (st. jedn. 2695 zł + 23% VAT)
- Klimatyzator – 1 szt. x 2 800 zł = 2 800 zł (st. jedn. 2156 zł + 23% VAT)
- Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) – 1 szt. x 2 670 zł = 2 670 zł (st. jedn. 2055,90 zł + 23% VAT)
- Tablica interaktywna – 1 szt. x 6425 zł = 6425 zł (st. jedn. 5223,58 zł + 23% VAT)
- Wizualizer – 1 szt. x 1 300 zł = 1 300 zł (st. jedn. 1001 zł + 23% VAT)
d) Modele:
Szkielety:
Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:1) – 1 szt. x 600 zł = 600 zł (st. jedn. 462 zł + 23% VAT)
Modele:
- Szkielet gołębia – 1 szt. x 460 zł = 460 zł (st. jedn. 354,20 zł + 23% VAT)
- Szkielet królika – 1 szt. x 500 zł = 500 zł (st. jedn. 385 zł + 23% VAT)
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

9 1 WYD309 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 9 – przyrządy do obserwacji, przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń oraz sprzęt IT o
wartościach jednostkowych niższych niż 350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 31 069,00 9 31 069,00 10 31 069,00 11 100,00
 12 W ramach pozycji zakupione zostaną:

a) przyrządy do obserwacji: 
- lupa – 15szt.x15zł=225zł
- lupa – 15szt.x12zł=180zł
- pud. do obserw. okazów (z 3 lupami) – 30szt.x30zł=900zł
- zest. pud. do obserw. okazów – 5szt.x35zł=175zł
- lornetka - 15szt.x50zł=750zł
- mikr. – wersja zasilana z sieci i/lub z baterii – 15szt x260zł=3900zł
- mikr. z kam. USB – 1szt.x395zł=395zł
b) przyrządy do pomiarów  i wykonywania  doświadczeń:
- taśma miernicza – 15szt.x25zł=375zł
- stoper – 15szt.x180zł=2700zł
- termometr z sondą – 15szt.x56zł=840zł
- termometr labo. – 15szt.x12zł=180zł
- waga elektron. do 5 kg – 15szt.x300zł=4500zł
- kompas – 15szt.x15zł=225zł
- barometr – 7szt.x55zł=385zł
- zest. siłomierzy – 6szt.x230zł=1380zł
- miernik uniwersalny wielkości elektr. – 15szt.x55zł=825zł
- elektroskop – 15szt.x270zł=4050zł
- przew. z zakończeniami t. „krokodylek” – 90szt.x10zł=900zł
- zest. magn. sztabkowych – 15szt.x22zł=330zł
- zest. magn. podkowiastych – 15szt.x55zł=825zł
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- pud. z opiłkami – 15szt.x32zł=480zł 
- zest. soczewek – 7szt.x290zł=2030zł
- lusterko wklęsło wypukłe – 15szt.x42zł=630zł
- pryzmat – 15szt.x21zł=315zł
- zest. opt. – mieszanie barw (krążek Newtona) – 7szt.x 96zł=672zł
- zest. kostek o równych masach i różnych obj. – 7szt. x88zł=616zł 
- poj. próżniowy z pompką – 15szt.x78zł=1170zł
- latarka z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym – 15szt.x24zł=360zł 
- stetoskop – 7szt.x33zł=231zł 
c) sprzęt IT:
- odtwarzacz CD z głośnikami – 1szt.x225zł=225zł.
- dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym – 1szt. x300zł=300zł
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

10 1 WYD310 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 9 – przyrządy biologiczne do obserwacji mikroskopowych, sprzęt laboratoryjny, odczynniki
chemiczne, sprzęt ochronny, techniczny i pomocniczy o wartościach jednostkowych niższych niż 350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 14 221,00 9 14 221,00 10 14 221,00 11 100,00
 12 W ramach pozycji zakupione zostaną:

a) preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych:
- zest. prep. mikrosk. – co żyje w kropli wody – 3szt.x91zł=273zł
- zest. prep. mikrosk. – tkanki człowieka – 4szt.x185zł=740zł
- zest.prep. biol. (zestaw min. 50 prep.) – 2szt.x150zł=300zł
- zest. prep. biol. (zestaw min. 100 preparatów) – 1szt.x 275zł=275zł
b) sprzęt lab., odczynniki chem.:
- Probówka szklana  18 cm, śr. 18 mm – 100szt.x2,10zł=210zł
- statyw na probówki – 15szt.x27zł=405zł 
- kolba okrągło denna – 15szt.x5zł=75zł
- kolba stożkowa (300 ml) – 20szt.x7zł=140zł
- moździerz z tłuczkiem – 30szt.x31zł=930zł
- palnik spiryt. – 15szt.x115zł=1725zł
- zest. plast. pipet Pasteura – 2szt.x39zł=78zł
- butelka z zakraplaczem – 30szt.x11zł=330zł
- zest. szalek Petriego – 20szt.x45zł=900zł
- statyw – 7szt.x55zł=385zł
- igły preparacyjne – 30szt.x10zł=300zł
- zest. szkiełek podst. i nakrywkowych – 10szt.x15zł=150zł
- wskaźniki pH – 5szt.x11zł=55zł
- zest. metali i stopów – 5szt.x180zł=900zł
- zest. akwarystyczny – 5szt.x134zł=670zł
- przenośny zest. do badania wody – 5szt.x393zł=1965zł
- kwasomierz gleb. klasyczny – 15szt.x30zł=450zł
c) sprzęt ochronny, techniczny i pomocniczy:
- mata z włókniny chłonnej (zestaw 100szt.) – 1szt.x163zł=163zł
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- okulary ochronne – 30szt.x12zł=360zł
- rękawiczki lateks. (zestaw 100szt.) – 5szt x10zł=50zł
- rękawice do gorących przedm. – 10szt.x4zł=40zł
- fartuch – 30szt.x30zł=900zł
- ładowarka do baterii – 3szt.x92zł=276zł
- krążek Secchiego – 5szt.x84zł=420zł
- linka skalowana – 5szt.x121zł=605zł
- pompka do balonów – 7szt.x8zł=56zł
- poj. na ziemię o poj. 3l – 5szt.x7zł=35zł 
- poj. na ziemię o poj 5 l – 5szt.x12zł=60zł
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z re komend. wskaz. w wyt. MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozp. rynku przepr. przez F5 (analiza cen w sklepach
internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możl. obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

11 1 WYD311 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 9 – globusy i mapy, plansze oraz przewodniki i atlasy o wartościach jednostkowych niższych niż
350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 6 904,00 9 6 904,00 10 6 904,00 11 100,00
 12 W ramach pozycji zakupione zostaną:

a) globusy i mapy:
- glob. Ind. – 15szt.x46zł=690zł
- glob. fiz. – 15szt.x20zł=300zł
- glob. fiz. duży – 1szt.x215zł=215zł
- glob. konturowy – 15szt.x80zł=1200zł
- glob. konturowy podświetlany – 15szt.x80zł=1200zł
- Polska – m. ścienna, fiz./m. do ćw. – 1szt.x180zł=180zł
- Świat – m. fiz. – 1szt.x145zł=145zł
- Europa – m. fiz. – 1szt.x70zł=70zł
- m. topor. okolic szkoły i regionu + plany – 15szt.x8zł=120zł
- obrotowa m. nieba – 15szt.x15zł=225zł
b) plansze:
- pl. grzyby trujące – 1szt.x115zł=115zł
- pl. wskaźników biol. środ., skala porostowa z opisem – 1szt.x36zł=36zł
- pl. obrazujące zmysły człowieka – 1szt.x135zł=135zł
- pl. budowa kwiatu, rodzaje kwiatostanów, rodzaje liści i korzeni – 1szt.x36zł=36zł
- pl. etapów rozwoju człowieka – 1szt.x15zł=15zł 
- pl. obiegu wody w przyrodzie – 1szt.x36zł=36zł
c) przewodniki i atlasy:
zaawansowane:
- przew. – Las – 5szt.x34zł=170zł
- przew. do rozpozna. drzew – 5szt.x27zł=135zł
- przew. rośliny i zwierzęta – 5szt.x23zł=115zł
podstawowe dla ucznia:
- atl. geogr. – 30szt.x25zł=750zł
- atl. przyr. – 30szt.x20zł=600zł
- przew. do rozpozna. drzew – 8szt.x22zł=176zł
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- przew. do rozpozna. zwierząt – 8szt.x15zł=120zł
- przew. do rozpozna. grzybów – 8szt.x15zł=120zł
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

12 1 WYD312 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 9 - sprzęt IT ( w tym komputery przenośne z oprogramowaniem Windows i Linux), przyrządy do
pomiarów i wykonywania doświadczeń oraz modele o wartościach jednostkowych równych lub wyższych niż 350 zł netto

 3  4 Środek trwały; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 63 249,00 9 63 249,00 10 63 249,00 11 100,00
 12 W ramach pozycji zakupione zostaną:

a) Zest. podst. obwodów elektr. z przew. i z zakończeniami magn. i łącznikami baterii 15szt.x660zł=9900zł. (st. jednostkowa 536,59 + 23% VAT)
b) sprzęt IT:
- aparat fot. – 1szt.x730zł=730zł (st. jednostkowa 593,50+23% VAT)
- rzutnik  multim. – 1szt.x2630zł=2630zł (st. jednostkowa 2138,31+23% VAT)
- ekran do rzutnika multim. – 1szt.x1254zł=1254zł (st. jednostkowa 1019,51+23% VAT)
- laptop dla nauczyciela – 1szt.x3500zł=3500zł (st. jednostkowa 2845,53+23% VAT)
- ruter – 1szt.x470zł=470zł (st. jednostkowa 382,11+23% VAT)
- zasilacz UPS – 1szt.x1200zł=1200zł (st. jednostkowa 975,61 zł+23% VAT)
- klimatyzator – 1szt.x2800zł=2800zł (st. jednostkowa 2276,42zł+23% VAT)
- tablet dla ucznia – 25szt.x650zł=16250zł (st. jednostkowa 528,46zł+23% VAT)
-  laptop dla nauczyciela – 1szt.x3500zł=3500zł (st. jednostkowa 2845,53zł+23% VAT)
- sieciowe urządz. wielofunkcyjne – 1szt.x2670zł=2670zł (st. jednostkowa 2170,73 zł +23% VAT)
- cyfrowe urządz. zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem – 1szt.x750zł=750zł (st. jednostkowa 609,76zł+23% VAT)
- tabl. Interaktywna – 1szt.x6425zł=6425zł (st. jednostkowa 5223,58 zł+23% VAT)
- serwer plików NAS – 1szt.x1850zł=1850zł (st. jednostkowa 479,67zł+23% VAT)
- kontroler WLAN – 1szt.x5500zł=5500zł (st. jednostkowa 4471,54zł + 23% VAT)
- pkt dostępowy – 2szt.x500zł=1000zł (st. jednostkowa 406,50zł+23% VAT)
- wizualizer – 1szt.x1300zł=1300zł (st. jednostkowa 1056,91zł+23% VAT)
c) modele:
- szkieł. człow. z ruchomymi el. (skala 1:1) – 1szt.x600zł=600zł (st. jednostkowa 487,80zł+23% VAT)
- fantom – dziecięcy manekin ratowniczy – 1szt.x920zł=920zł (st. jednostkowa 747,97zł+23% VAT)
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z re komend. wskaz. w wyt. MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozp. rynku przepr. przez F5 (analiza cen w sklepach
internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możl. obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

13 1 WYD313 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 10 w preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych, przyrządy do pomiarów i
wykonywania doświadczeń, sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne o wartościach jednostkowych niższych niż 350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 18 116,00 9 18 116,00 10 18 116,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

a) Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych:
- Zest.prep.mikr.–bezkręgowce-6szt.x55zł=330zł
- Zest.prep.mikr.–skrzydła owadów–6szt.x50zł=300zł
- Zest prep.mikr.–rośl. jadalne–6szt.x55zł=330zł
- Zest.prep.mikr.–tkanki ssaków–6 szt.x65zł=390zł
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- Zest.prep.mikr.–grzyby–6szt.x55zł=330zł
- Zest.prep.mikr.–co żyje w kropli wody–3szt.x95zł =285zł
- Zest.prep.mikr.–tkanki człow.–4szt.x185zł=740zł
- Zest.prep.mikr.–prep. zoologiczne–2szt.x245zł=490zł
b) Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń:
- Zest. mag. sztabk.–15szt.x22zł=330zł
- Zest. mag. podkow.–15szt.x55zł=825zł
- Pudełko z opiłkami–15szt.x32zł=480zł
- Mag. neodymowy–15szt.x2zł=30zł
- Igła mag.–15szt.x35zł=525zł
- Zest. soczewek (min.6 socz.)–7szt.x290zł=2030zł
c) Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne:
- Statyw na prob.–15szt.x67zł =1005zł
- Kolba okrągłodenna–15szt.x5zł=75zł
- Kolba stożkowa–15 szt.x7zł =140zł
- Zl. niska plast.–30szt.x4,5zł =135zł
- Zl. duża szkl.–50szt.x7zł=350zł
- Cylinder miar. plast. (25,50,100ml)–30szt.x87zł=2610zł
- Cylinder miar. plast. (250 ml)–10szt.x53zł=530zł
- Mały pal. Bunsena–2szt.x65zł=130zł
- Pal. spiryt.–15szt.x115zł=1725zł
- Zest. zacisków–3szt.x72zł=216zł
- Zest. plast. pipet Pasteura–2szt.x48zł=96zł
- But. z zakraplaczem–30szt.x11zł=330zł
- Zest. szalek Petriego 20szt.x45zł=900zł
- Bagietki–30szt.x1zł=30zł
- Statyw–7szt.x55zł=385zł
- Igły prep.–30szt.x10zł=300zł
- Zest. szkiełek (podst. min.50szt., nakrywkowych min.100szt.)–10szt.x15zł=150zł
- Pud. plast. na prep. (25,50,100)–10szt.x63zł=630zł
- Tl. wapnia–1szt.x57zł=57zł
- Metale i stopy–5szt.x180zł=900zł
- Drut miedz.–1szt.x7zł=7zł
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z re komend. wskaz. w wyt. MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozp. rynku przepr. przez F5 (analiza cen w sklepach
internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zaw. pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możl. obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

14 1 WYD314 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 10 w przyrządy i urządzenia do obserwacji, sprzęt IT, sprzęt ochronny, techniczny i pomocniczy,
globusy i mapy, przewodniki i atlasy o wartościach jednostkowych niższych niż 350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 14 725,00 9 14 725,00 10 14 725,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

a) Przyrządy i urządzenia do obserwacji:
- Zest. pud. do obserwacji okazów (min.6 pudełek)–5szt.x33zł =165zł
- Lornetka–15szt.x50zł=750zł
- Mikr. zasilany z sieci i/lub baterii–15 szt.x260zł =3900zł
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b) Sprzęt IT:
- Urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym–3sztx300zł=900zł
c) Sprzęt ochronny, techniczny i pomocniczy:
Sprzęt ochronny:
- Okulary ochronne–30szt.x12zł=360zł
- Rękawiczki lateksowe–5szt.x9zł=45zł
- Rękawice do gorących przedmiotów–10szt.x4zł=40zł
- Fartuch–30szt.x30zł=900zł
Sprzęt tech. i pom.:
- Krążek Secchiego–5szt.x360zł=1800zł
- Linka skalowana–5szt.x121zł=605zł
- Listwa zasilająca (przedłużacz)–6szt.x40zł=240zł
d) Globusy, mapy:
Glob.:
- Glob. konturowy podświetlany–15szt.x80zł=1200zł
Mapy:
- Polska–1szt x180zł=180zł
- Świat–1szt.x141zł=141zł
- Europa-1szt.x68zł=68zł
- Krajobrazy świata–1szt.x295zł=295zł
- Mapa topog. okolic szkoły i regionu–15szt.x8zł=120zł
e) Przewodniki i atlasy:
Zaaw.:
- Przewodnik – Las–5szt.x34zł=170zł
- Przew. do rozpoznawania drzew–5szt.x22zł=110zł
- Atl. minerałów, kamieni szlachetnych i skał–5szt.x25zł=125zł
- Atl. zwierząt chronionych w Polsce–5szt.x93zł=465zł
- Atlas roślin chronionych w Polsce–5 szt.x56zł=280zł
Podst.:
- Atl. przyrodniczy–30szt.x20zł=600zł
- Mały atl. anatomiczny–15sztx30zł=450zł
- Przew. do rozpozn. gwiazd–8szt.x15zł=120zł
- Przew. do rozpozn. drzew–8szt.x22zł=176zł
- Przew. do rozpozn. ptaków–8szt.x10zł=80zł
- Przew. do rozpozn. zwierząt–8szt.x15zł=120zł
- Przew. do rozpozn. motyli–8szt.x10zł=80zł
- Przew. do rozpozn. owadów–8szt.x15zł=120zł
- Przew. do rozpozn. grzybów–8szt.x15zł=120zł
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z re komend. wskaz. w wyt. MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozp. rynku przepr. przez F5 (analiza cen w sklepach
internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możl. obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

15 1 WYD315 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 10  w przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń, sprzęt IT ( w tym komputery
przenośne z oprogramowaniem Windows i Linux) oraz modele o wartościach jednostkowych równych lub wyższych niż 350 zł netto

 3  4 Środek trwały; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 63 399,00 9 63 399,00 10 63 399,00 11 100,00

12
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 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:
a) Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń:
- Zest. podstawowych obwodów elektrycznych z przewodami z zakończeniami magnetycznymi i łącznikami baterii: 15 szt. x 660 zł = 9 900 zł (st. jedn. 7623 zł +23% VAT)
b) Sprzęt IT:
- Rzutnik multim. – 1 szt. x 2 630 zł = 2 630 zł (st. jedn. 2025,10 zł + 23% VAT)
- Ekran do rzutnika multimedialnego – 1 szt. x 1 254 zł = 1 254 zł (st. jedn. 965,58 zł + 23% VAT)
- Laptop dla nauczyciela– 1 szt. x 3500 zł = 3500 zł (st. jedn. 2845,53 zł + 23% VAT)
- Zasilacz UPS – 1 szt. x 1 200 zł = 1 200 zł (st. jedn. 924 zł + 23% VAT)
- Klimatyzator – 2 szt. x 2 800 zł = 5 600 zł (st. jedn. 2156 zł + 23% VAT)
- Tablet dla ucznia – 24 szt. x 650 zł = 15 600 zł (st. jedn. 500,50 zł + 23% VAT)
- Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) – 1 szt. x 2670 zł = 2670 zł (st. jedn. 2170,73 zł + 23% VAT)
- Aparat cyfrowy – 1 szt. x 730 zł = 730 zł (st. jedn. 593,50 zł + 23% VAT)
- Tablica interaktywna – 1 szt. x 6425 zł = 6425 zł (st. jedn. 5223,58 zł + 23% VAT)
- Serwer plików NAS – 1 szt. x 1850 zł = 1850 zł (st. jedn. 1504,07 zł + 23% VAT)
- Kontroler WLAN – 1 szt. x 5 500 zł = 5 500 zł (st. jedn. 4312 zł + 23% VAT)
- Punkt dostępowy – 10 szt. x 500 zł = 5 000 zł (st. jedn. 385 zł + 23% VAT)
- Ruter – 2 szt. x 470 zł = 940 zł (st. jedn. 361,90 zł + 23% VAT)
c) Modele:
Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (1:1) – 1 szt. x 600 zł = 600 zł (st. jedn. 462 zł + 23% VAT)
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

16 1 WYD316 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 14 w przyrządy i urządzenia do obserwacji, przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń,
sprzęt IT, globusy i mapy, plansze oraz przewodniki i atlasy o wartościach jednostkowych niższych niż 350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 14 453,00 9 14 453,00 10 14 453,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

a) Prz. i urządz. do obserw.:
- Lupa (o średnicy min. 90mm)–15szt.x11zł=165zł
- Pud. do obserw. okazów (2 lupy)–30szt.x12zł=360zł 
- Lornetka-15szt.x50zł=750zł
b) Prz. do pomiarów i wykon. dośw:
- Taśma mier–15szt.x24zł=360zł
- Kompas–15szt.x15zł=225zł
- Deszcz.–7szt.x16zł=112zł
- Barometr–7szt.x55zł=385zł
- Zest. mag. podkow.–15szt.x55zł=825zł
- Pud. z opiłkami–15szt.x32zł=480zł
- Mag. neod.–15szt.x2zł=30zł
- Igła mag.–15szt.x35zł=525zł
- Zest. soczewek (min.7 socz.)–7szt.x290zł=2030zł
- Zest. skał i miner.–3szt.x300zł=900zł
- Stetoskop–7szt.x33zł =231zł
- Ciśnienio.–5szt.x60zł=300zł
c) Sprzęt IT:
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- Odtw. CD–1szt.x225zł=225zł
- Ded. urządz. umożl. ład. oraz zarządz. mobil. sprzętem komp.–1szt.x300zł=300zł
d) Globusy, mapy:
Glo.:
- Glo. induk.–15szt.x46zł=690zł
- Glo. fiz.–15szt.x25zł=375zł
- Glo. fiz. duży–1szt.x215zł=215zł
- Glo. konturowy–15szt.x80zł=1200zł
Mapy:
- Polska–1szt.x180zł=180zł
- Świat–1szt.x141zł=141zł
- Europa–1szt.x68zł=68zł
- Krajobr. świata–1szt.x295zł=295zł
- Ochrona przyr. w Pl.–1szt.x142zł=142zł
- Mapa topog. okolic szkoły i regionu–15szt.x8zł=120zł
- Obrotowa m. nieba–15szt.x15zł=225zł
e) Plansze:
- Pl. rośl. trujących–1szt.x117zł=117zł
- Pl. grzyby trujące–1szt.x114zł=114zł
f) Przewodn. i atlasy:
Podst.:
- At. geogr.-30szt.x23zł=690zł
- At. przyrod.–30szt.x18zł=540zł
- Mały at. anatom.–15szt.x30zł=450zł
- Przew. do rozp. gwiazd–8szt.x14zł=112zł
- Przew. do rozp. drzew–8szt.x21zł=168zł
- Przew. do rozp. ptaków–8szt.x10zł=80zł
- Przew. do rozp. zwierząt–8szt.x13zł=104zł
- Przew. do rozp. motyli–8szt.x10zł=80zł
- Przew. do rozp. owadów–8szt.x5zł=40zł
- Przew. do rozp. grzybów–8szt.x13zł=104zł
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomend. wskaz. w wyt. MEN) są st. rynk.i zost. oszac. w oparciu o wyniki rozp. rynku przepr. przez F5 (analiza cen w sklepach internet.
ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zaw. pod. VAT, gdyż Benefic. w proj. nie ma prawnej możl. obniż. VAT należn. o VAT nalicz.

17 1 WYD317 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 14 w przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń oraz sprzęt IT ( w tym komputery
przenośne z oprogramowaniem Windows i Linux) o wartościach jednostkowych równych lub wyższych niż 350 zł netto

 3  4 Środek trwały; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 46 104,00 9 46 104,00 10 46 104,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

a) Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń:
- Wiatromierz – 7 szt. x 2 950 zł = 20 650 zł (stawka jednostkowa 2271,50 zł + 23% VAT)
a) Sprzęt IT
- Aparat fotograficzny = 1 szt. x 730 zł = 730 zł (stawka jednostkowa netto 562,10 zł + 23% VAT)
- Rzutnik multimedialny – 1 szt. x 2 630 zł = 2 630 zł (stawka jednostkowa netto 2025,10 zł + 23% VAT)
- Ekran do rzutnika multimedialnego – 1 szt. x 1 254 zł = 1 254 zł (stawka jednostkowa netto 965,58 zł + 23% VAT)
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- Laptop dla nauczyciela – 1 szt. x 3 500 zł = 3500 zł (stawka jednostkowa netto 2845,53 zł + 23% VAT)
- Ruter –1 szt. x 470 zł = 470 zł 
- Zasilacz UPS – 1 szt. x 1 200 zł = 1 200 zł (stawka jednostkowa netto 924 zł + 23% VAT)
- Tablet dla ucznia – 18 szt. x 650 zł = 11 700 zł (stawka jednostkowa netto 500,50 zł + 23% VAT)
- Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) – 1 szt. x 2 670 zł = 2 670 zł (stawka jednostkowa netto 2055,90 zł + 23% VAT)
- Wizualizer – 1 szt. x 1 300 zł = 1 300 zł (stawka jednostkowa netto 1001 zł + 23% VAT)
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

18 1 WYD318 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 15 w Jaworznie w przyrządy do obserwacji, sprzęt IT, globusy i mapy oraz modeleo wartościach
jednostkowych niższych niż 350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 11 105,00 9 11 105,00 10 11 105,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

a) przyrządy do obserwacji: 
- zest. pudełek do obserwacji okazów – 5 szt. x 35 zł = 175 zł
- lornetka - 15 szt. x 49 zł = 735 zł
- mikroskop zasilany z sieci i/lub baterii – 15 szt. x 300,00 zł = 4 500 zł
- mikroskop z kamerą USB – 1 szt. x 395,00 zł = 395 zł
b) sprzęt IT
- odtwarzacz CD z głośnikami: 1 szt. x 225 zł = 225 zł
c) globusy i mapy:
- globus konturowy podświetlany – 15 szt. x 80 zł = 1200 zł
- Polska – mapa ścienna, fizyczna/mapa do ćwiczeń – 1 szt. x 180 zł = 180 zł
- Świat – mapa fizyczna – 1 szt. x 145 zł = 145 zł
- Europa – mapa fizyczna – 1 szt. x 70 zł = 70 zł
- krajobrazy świata– mapa – 1 szt. x 295 zł = 295 zł
- ochrona przyrody w Polsce – mapa – 1 szt. x 145 zł = 145 zł
- mapa topograficzna okolic szkoły i regionu + plany – 15 szt. x 8 zł = 120 zł
- obrotowa mapa nieba – 15 szt. x 15 zł = 225 zł
d) modele:
- szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:2) – 7 szt. x 230 zł =1610  zł 
- szkielet ryby – 1 szt. x 335 zł = 335 zł
- szkielet żaby – 1 szt. x 350 zł = 350 zł
- szkielet jaszczurki – 1 szt. x 400 zł = 400 zł
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

19 1 WYD319 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 15 w przyrządy do obserwacji, sprzęt IT ( w tym komputery przenośne z oprogramowaniem
Windows i Linux) oraz modele o wartościach jednostkowych równych lub wyższych niż 350 zł netto

 3  4 Środek trwały; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 18 929,00 9 18 929,00 10 18 929,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

a) przyrządy do obserwacji:
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- teleskop – 1 szt. x 570 zł = 570 zł (cena jednostkowa 463,41 zł + 23% VAT)
b) sprzęt IT:
rzutnik multimedialny – 1 szt. x 2630 zł =2630 zł (cena jednostkowa 2138,31 + VAT)
- ekran do rzutnika multimedialnego – 1 szt. x 1254 zł = 1254 zł (cena jednostkowa 1019,51 + 23% VAT)
- laptop dla nauczyciela – 1 szt. x 3500 zł = 3500 zł (cena jednostkowa 2845,53 + 23% VAT)
- sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. x 2670 zł = 2670 zł (cena jednostkowa 2170,73 zł + 23% VAT) 
- tablica interaktywna – 1 szt. x 6425 zł = 6425 zł (cena jednostkowa 5223,58 zł + 23% VAT)
c) modele:
- szkielet gołębia – 1 szt. x 460 zł = 460 zł (cena jednostkowa 373,98 zł + 23% VAT)
- szkielet królika – 1 szt. x 500 zł = 500 zł (cena jednostkowa 406,50 zł + 23% VAT)
- fantom – dziecięcy manekin ratowniczy – 1 szt. x 920 zł = 920 zł (cena jednostkowa 747,97 zł + 23% VAT)
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

20 1 WYD320 2 Wyposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej nr 15 w podstawowe wyposażenie, przyrządy, zestawy do liczenia, przyrządy i
zestawy o wartościach jednostkowych niższych niż 350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 20 367,00 9 20 367,00 10 20 367,00 11 100,00
 12 Zg. z zapot. SP15 w MJ wsk. w Diag. niezb. jest dopos. prac. mat.szk. w celu umożl. real. w szk.naucz. opartego na met. eksp., zaciekaw. U przed. mat. i umożl. im lepsz. zroz.

omaw. zjawisk. Zakup. dopos. będzie wyk. do real. prog. zaj. pozalekc. dla U PSP oraz stand. dział. szkół do real. lekc.
Zakup. zost. nast. el. wypos:
a) podst. wypos: 
- ławka szk–25szt.x150zł=3750zł
- krzesło szk–25sztx125zł=3125zł
b) przy. do nauki o zbiorach i okręgach–5szt.x70zł=350zł
c) zest. do liczenia, ważenia i klasyf.
- liczmany–5szt.x32zł=160zł
- liczydło–25szt.x9zł=225zł
- waga–5szt.x300zł=1500zł
- zest. do nauki tab. mnoż.–5szt.x42zł=210zł
d) przy., zest. do bud. brył przest. i szkiel. brył–5szt.x195zł=975zł
e) przy., zest.do mierz. jedn. i obj:
- komp. naczyń do mierz. obj.–5szt.x80zł=400zł
- waga met. do 2 kg–5szt.x300zł=1500zł
- odważ. mosiężne–5szt.x40zł=200zł
- termo.–5szt.x40zł=200zł
- dynam.–5szt.x230zł=1150zł
- zest. klepsydr–5szt.x80zł=400zł
- zest. cylindrów–5szt.x180zł=900zł
f) przy., zest. do nauki rach. prawd.–5szt.x255zł=1275zł
g) zest. tablic/ pl. dyd. do prezent. poszcz. Zagad. mat.
- tab. pogl: dział. na liczb. i wyraż.–6szt.x70zł = 420zł
- potęg.–6szt.x36zł=216zł
- rodz. kątów–3szt.x36zł=216zł
- czworo.–3szt.x36zł=216zł
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- trój.–3 szt.x36 zł=216zł
- okrąg i koło–3szt.x36zł=216zł
- pola i ob. figur płas.–3szt.x36zł=216zł
- graniasto.–3szt.x36zł=216zł
- ostro.–3szt.x 36zł=216zł
- wielościany for–3szt.x36zł=216zł
- bryły obrot–3szt.x36zł=216zł
- ułamki-3szt.x36zł=216zł
h) przy. tabl.
-nakł. z liniaturami na tab–kratka–3szt.x39zł=117zł
-nakł. z liniaturami na tab-ukł. współrzędn–3szt.x39zł=117zł
-nakł. z liniaturami na tab-oś liczb–3szt. x39zł=117zł
-zest. przy tab–3szt.x300zł=900zł
St. za poszcz. el. wyp. (o par. zgod. z rek. wskaz. w wyt. MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w op. o wyn rozp. rynku przep. przez F5 (an. cen w sklepach internet. ofer. daną kat.
wypos.).
Wskaz. st. zaw. pod. VAT, gdyż Benef. w proj. nie ma prawnej możl. obniż. VAT należn, o VAT nalicz.

21 1 WYD321 2 Wyposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej nr 15 w meble oraz sprzęt IT ( w tym komputery przenośne z
oprogramowaniem Windows i Linux) o wartościach jednostkowych równych lub wyższych niż 350 zł netto

 3  4 Środek trwały; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 111 020,00 9 111 020,00 10 111 020,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

- zest. mebli – 1 szt. x 1700 zł = 1700 zł ( cena jednostkowa 1382,11 zł + 23% VAT)
- biurko nauczycielskie – 1 szt. x 550 zł = 550 zł ( cena jednostkowa 447,15 zł + 23% VAT)
- rzutnik multimedialny – 1 szt. x 2630 = 2630 zł (cena jednostkowa 2138,21 zł + 23% VAT)
- laptop dla nauczyciela - 1 szt. x 3500 zł = 3500 zł (cena jednostkowa 2845,53 + 23%VAT)
- sieciowe urządzenie wielofunkcyjne  - 1 szt. x 2670 zł = 2670 zł (cena jednostkowa 2195,12 + 23%VAT)
-tablica interaktywna - 1 szt. x 6425 zł = 6425 zł (5223,58 zł + 23% VAT)
- wizualizer - 1 szt. x 1300 = 1300 zł (cena jednostkowa 1056,91 + 23%VAT)
- laptop dla ucznia – 25 szt. x 3500 zł = 87500 zł (cena jednostkowa 2845,53 +23%VAT)
- klimatyzator – 1 szt. x 2800 zł = 2800 zł (cena jednostkowa 2276,42 zł + 23% VAT)
- dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym – 1 szt. x 1475 zł = 1475 zł (cena jednostkowa 1199,19 zł + 23% VAT)
- ruter – 1 szt. x 470 zł = 470 zł (cena jednostkowa 361,90 zł + 23% VAT)
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

22 1 WYD322 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 18 w przyrządy do obserwacji, preparaty biologiczne do obserwacji oraz przyrządy do pomiarów i
wykonywania doświadczeń mikroskopowych o wartościach jednostkowych niższych niż 350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 1 023,00 9 1 023,00 10 1 023,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

a) przyrządy do obserwacji:
- Lupa – 15 szt. x 14 zł = 210 zł
b) preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych:
- Zest. preparatów mikrosk. – co żyje w kropli wody – 3 szt. x 91,00 zł = 273 zł
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c) przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń
-  kompas – 15szt. x 15 zł = 225,00 zł
- Pryzmat (akrylowy lub szklany) – 15 szt. x 21 zł = 315 zł
Stawki za poszczególne elementy wyposażenia (o parametrach zgodnych z rekomendacjami wskazanymi w wytycznych MEN) są stawkami rynkowymi i zostały oszacowane w
oparciu o wyniki rozpoznania rynku przeprowadzonego przez F5 (analiza cen w sklepach internetowych oferujących daną kategorię wyposażenia).
Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

23 1 WYD323 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworznie w sprzęt IT (w tym komputery przenośne z oprogramowaniem Windows i Linux) o
wartościach jednostkowych równych lub wyższych niż 350 zł netto

 3  4 Środek trwały; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 112 505,00 9 112 505,00 10 112 505,00 11 100,00
 12 W ramach poz. zakup. zostaną następujące el. wypos:

- laptop dla nauczyciela  – 3 szt. x 3500 zł = 10500 zł (cena jednostkowa 2845,53 + 23% VAT)
- ruter – 1 szt. x 470 zł = 470 zł (cena jednostkowa 394,06 zł + 23% VAT)
- zasilacz UPS – 1 szt. x 1200 zł = 1200 zł (cena jednostkowa 975,61 zł + 23% VAT)
- laptop dla ucznia – 25 szt. x 3500 zł = 87500 zł (cena jednostkowa 2845,53 zł + 23% VAT)
- dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym – 1 szt. x 1475 zł = 1475 zł (cena jednostkowa 1199,19 zł + 23% VAT)
- sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. x 2670 zł = 2670 zł (cena jednostkowa 2170,73 + 23% VAT)
- kamera cyfrowa – 1 szt. x 1765 zł = 1765 zł (cena jednostkowa 1434,96 zł + 23% VAT)
- tablica interaktywna – 1 szt. x 6425 zł = 6425 zł (cena jednostkowa 5223,58 zł + 23% VAT)
- punkt dostępowy – 1 szt. x 500 zł = 500 zł (cena jednostkowa 406,50 zł + 23% VAT) 
Stawki za poszczególne elementy wyposażenia (o parametrach zgodnych z rekomendacjami wskazanymi w wytycznych MEN) są stawkami rynkowymi i zostały oszacowane w
oparciu o wyniki rozpoznania rynku przeprowadzonego przez F5 (analiza cen w sklepach internetowych oferujących daną kategorię wyposażenia).
Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

24 1 WYD324 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 20 w przyrządy do obserwacji, preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych, przyrządy
do pomiarów i wykonywania doświadczeń, sprzęt IT, globusy i mapy oraz modele o wartościach jednostkowych niższych niż 350 zł netto

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 11 719,00 9 11 719,00 10 11 719,00 11 100,00
 12 W ramach pozycji zakupione zostaną:

a) przyrządy do obserwacji
- Lupa (min. 90 mm) – 13 szt. x 11 zł = 143 zł
- Mikr.  zasilany z sieci i/lub baterii – 15 szt. x 260 zł = 3 900 zł 
- Mikr. z kamerą USB – 1 szt. x 395 zł = 395 zł
b) prep. biol. do obserwacji mikrosk.:
- zest. prep. biol.: 1 szt. x 271 zł = 271 zł
c) przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń:
- waga elektroniczna do 5 kg – 15 szt. x 300 zł = 4 500 zł
d) sprzęt IT:
- odtwarzacz CD z głośnikami – 1 szt. x 225 zł = 225 zł
e) globusy i mapy:
- glob. konturowy podświetlany – 15 szt. x 80 zł = 1 200 zł
f) modele:
- Szkiel. ryby – 1 szt. x 335 zł = 335 zł
- Szkiel. płaza – 1 szt. x 350 zł = 350 zł
- Szkiel. gada – 1 szt. x 400 zł = 400 zł
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St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

25 1 WYD325 2 Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 20 w przyrządy do obserwacji, sprzęt IT (w tym komputery przenośne z oprogramowaniem
Windows i Linux) oraz modele sprzęt o wartościach jednostkowych równych lub wyższych niż 350 zł netto

 3  4 Środek trwały; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 110 939,00 9 110 939,00 10 110 939,00 11 100,00
 12 W ramach pozycji zakupione zostaną: 

a) przyrządy i urządzenia do obserwacji:
- teleskop: 1 szt. x 570 zł = 570 zł. (st. jedn. 438,90 + 23% VAT)
b) sprzęt IT: 
- Ap. fot. = 1 szt. x 730 zł = 730 zł (st. jedn. 562,10 zł + 23% VAT)
- Rzutnik multim. – 1 szt. x 2 630 zł = 2 630 zł (st. jedn.  2025,10 zł + 23% VAT)
- Ekran do rzutnika multim. – 1 szt. x 1 254 zł = 1 254 zł (st. jedn. 965,58 zł + 23% VAT)
- Laptop dla nauczyciela – 2 szt. x 7 000 zł = 7 000 zł (st. jedn. 2695 zł + 23% VAT)
- Laptop dla ucznia – 25 szt. x 3500 zł = 87 500 zł (st. jedn. 2845,53 zł + 23% VAT)
- Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. x 2 670 zł = 2 670 zł (st. jedn. 2 055,90 zł + 23% VAT)
- Tablica interaktywna – 1 szt. x 7 025 zł = 7 025 zł (st. jedn. 5409,25 zł + 23% VAT)
c) modele:
- Szkiel. człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:1) – 1 szt. x 600 zł = 600 zł (st. jedn. 462 zł + 23% VAT)
- Szkiel. gołębia – 1 szt. x 460 zł = 460 zł (st. jedn.  354,20 zł + 23% VAT)
- Szkiel. królika – 1 szt. x 500 zł = 500 zł (st. jedn. 385 zł + 23% VAT)
St. za poszcz. el. wyp. (o param. zgod. z rekomendacjami wskaz. w wytycznych MEN) są st. rynk.i zostały oszac. w oparciu o wyniki rozpoznania rynku przepr. przez F5 (analiza cen
w sklepach internet. ofer. daną kat. wypos.).
Wskaz. st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w proj. nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

Koszty bezpośrednie Dofinansowanie dla kosztów bezpośrednich

Dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/
2016-07-28 12:34:03

                                            Strona 44/67



FS/Wniosek o dofinansowanie/EFS01/383/895 Suma kontrolna: cf14c655438316bc5d37ca4c53606750

SUMA 932 674,00 932 674,00

Zadanie 4: ZADANIE 4: Zakup autorskiego programów zajęć specjalistycznych dla uczniów SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 (TYP 3 WSPARCIA)
Partner: Wnioskodawca - Lider 
Czy wydatki, rzeczywiście poniesione?

TAK  

Czy stawki jednostkowe?

NIE  

C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
1 1 WYD401 2 Zakup autorskiego programu zajęć dla uczniów SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 wraz z materiałami dydaktycznymi i dostępem do platformy e-learningowej
 3  4 Usługi zlecone; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 835 623,00 9 835 623,00 10 835 623,00 11 100,00
 12 Zg. z D. należy zaprop. U SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 zaj. nieszabl., odbieg. od tych realiz.w cz. stand. lekcji szk. Wsparcie zostanie zrealiz. przez zakup autor. progr.zajęć

pozalekc. W ramach usł. przewidziano:

- zakup podr.do zaj.dla U SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22: 1413 szt. 

Wsparcie obejmie 1413 U.
Dla U kl. I-IV, VI (rozp. 2016 i 2017) oraz kl. V rozp. pr. w 2017 r. wdr. będą pr. 1-roczne, co oznacza zakup 1 podręcznika dla każdego U.
Dla U kl. V rozp. pr. w 2016 r. wdrażany będzie pr. 2-letni, co oznacza zakup 2 podr. dla każdego U(różny zakres podręcz. na każdy r. realiz, pr.) - po 1 na każdy rok realiz. pr. zajęć
pozal.)

Podr.dla U kl. I,IV,V(2017), VI:1235 U x 1 rok nauki = 1235 szt.
Podręczniki dla U kl. V(2016): 89 U x 2 lata nauki= 178 szt.
SUMA: 1235+178 = 1413 szt. podr. x 293,50 zł = 414 715,50 zł

- lic.dost.do panelu e-learningowego (panel o char. Interak., z przezn. do gier eduk., indywid. rozw. zad.przez U, podl. weryf. w panelu przez prow. zajęcia, w ramach kosztu dostęp
dla U utrzymany przez 5l po zakończ. wdr. pr. :
1413 szt. metod. wyliczenia jw.
1413 szt. x 228,50 zł/roczny dostęp = 322 870,50 zł

- zakup podr. dla prow. zajęcia (takie jak dla U): 114 prow.pr..= 114 pod. x 293,50 zł = 33459,00 zł
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- zakup szcz. scenariuszy do zajęć wraz z podr.trenerskim: 114 scen. x 250,00 = 28 500,00 zł

- lic. dost. do panelu e-learningowego dla prow.zajęcia (kontrola post. U objętych zajęciami): 114 prow. x 228,50 = 26049,00  zł

- stały help-desk – opł.  rycz. za zapewnienie bieżącego help-desku dot. zagad. pr. w całym okr. real.usł. tj. przez 20 mcy 
20 m-cy x 471,45 zł brutto = 9429,00 zł 

- Zestaw do n. czyt.(1 zestaw na 3 grupy)
15 zestawów x 40,00 zł= 600,00 zł

Przyj. st. za zakup usł. jest st. rynk., oszac. w oparciu o rozp. rynku. Rynk. są st. skł. się na poszcz. el. usł.. 
Wyk. usł. zostanie wybr. z zach. zas.uczciwej konk. i równego traktowania.
Wsk.st. zawierają pod. VAT, gdyż Beneficjent w P nie ma prawnej możl. odliczenia VAT.

Koszty bezpośrednie Dofinansowanie dla kosztów bezpośrednich
SUMA 835 623,00 835 623,00

Zadanie 5: ZADANIE 5: Realizacja programu zajęć specjalistycznych dla uczniów SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 (TYP 3 WSPARCIA)
Partner: Wnioskodawca - Lider 
Czy wydatki, rzeczywiście poniesione?

TAK  

Czy stawki jednostkowe?

NIE  

C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
1 1 WYD502 2 Realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 - wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia (umowa cywilnoprawna)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 11592.00 7 godzina lekcyjna 8 60,00 9 695 520,00 10 695 520,00 11 100,00
 12 Na podstawie zakupionego programu autorskich zajęć dodatkowych realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów, z wykorzystaniem dostarczonych przez wykonawcę zad. 4

podręczników, scenariuszy zajęć oraz panelu elearningowego. 
Zajęcia będą prowadzone przez trenerów, wybranych przez F5 z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.
U klas I,IV,V(2017), VI : 179 grup x 1 roczny program x 28 spotkań x 2h =10024h x 60,00 zł= 601 440,00 zł 
U kl. V 2016 = 14 grup x 2 letni program x 28 spotkań x 2h=1568h  x 60,00 zł= 94 080,00 zł
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RAZEM: 11592hx60,00= 695 520,00 zł

Przez godzinę zajęć rozumiana jest godzina lekcyjna tj. 45 minut.

Przyjęta stawka za prowadzenie zajęć jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. Ponadto stawka jest zgodna z katalogiem kosztów stanowiącym załącznik
do dokumentacji konkursowej. Podana stawka jest stawką brutto.

2 1 WYD504 2 Zakup gier edukacyjnych dla klas 1 (1 gra na 3 grupy)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 13.00 7 sztuka 8 199,00 9 2 587,00 10 2 587,00 11 100,00
 12 Zgodnie z przyjętymi założeniami, realizowane zajęcia pozalekcyjne nie mają być powieleniem zakresu i formuły standardowych lekcji. Ich elementem będą gry i zabawy,

pozwalające uczniom uczyć się poprzez zabawę. 

W celu umożliwienia prowadzanie zajęć w formule gier fabularnych, zakupione zostaną gry edukacyjne z przeznaczeniem do wykorzystania w trakcie zajęć.

Gry edukacyjne zostaną wybrane każdorazowo odpowiednio do danej grupy wiekowej uczniów.

1 gra edukacyjna wykorzystywana będzie średnio przez 3 grupy. Zakupionych zostanie 13 gier. 

13 gier edukacyjnych x 199 zł = 2 587,00  zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent  w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
3 1 WYD505 2 Zakup gier edukacyjnych dla klas 4-6 (1 gra na 3 grupy)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 25.00 7 sztuka 8 239,00 9 5 975,00 10 5 975,00 11 100,00
 12 Zgodnie z przyjętymi założeniami, realizowane zajęcia pozalekcyjne nie mają być powieleniem zakresu i formuły standardowych lekcji. Ich elementem będą gry i zabawy,

pozwalające uczniom uczyć się poprzez zabawę. 

W celu umożliwienia prowadzanie zajęć w formule gier fabularnych, zakupione zostaną gry edukacyjne z przeznaczeniem do wykorzystania w trakcie zajęć.

Gry edukacyjne zostaną wybrane każdorazowo odpowiednio do danej grupy wiekowej uczniów.

1 gra edukacyjna wykorzystywana będzie średnio przez 3 grupy. Zakupionych zostanie 25 gier. 

25 gier edukacyjnych x 239 zł = 5 975,00  zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 
Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent  w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

4 1 WYD506 2 Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć (odczynniki chemiczne, materiały plastyczne, artykuły spożywcze i przemysłowe do realizacji
eksperymentów podczas zajęć) - 1 zestaw na 3 grupy zajęciowe na rok

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 69.00 7 zestaw 8 1 503,00 9 103 707,00 10 103 707,00 11 100,00
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 12 Zgodnie z przyjętymi założeniami dot. programu zajęć pozalekcyjnych, mają one obejmować w dużej części realizację eksperymentów naukowych. W celu umożliwienia uczniom
realizacji eksperymentów podczas zajęć przewidziano zakup odczynników chemicznych (np. perhydrol, szkło wodne, chlorek wapnia, siarczan miedzi, siarczan glinu i in.),
artykułów spożywczych (np. olej jadalny, ocet, soda oczyszczona) i przemysłowych (linki, rękawice, kitle, okulary ochronne i in.). Dodatkowo zakupione zostaną materiały
plastyczne pozwalające na realizację zadań związanych z pracą zespołową oraz zadań ogólnorozwojowych.
Lista materiałów do zakupu będzie uzależniona od wymogów programu (listy eksperymentów i zadań) przewidzianych do realizacji w poszczególnych grupach wiekowych (zgodnie
ze scenariuszami zajęć dostarczonymi przez wykonawcę).

W celu optymalizacji kosztów przewidziano zakup 1 zestawu powyższych materiałów średnio na 3 grupy zajęciowe na 1 rok (łącznie 69 zestawów). Szacowana wartość 1 zestawu
wynosi 1503 zł brutto.
69 zest. x 1503,00 zł = 103 707,00 zł

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
5 1 WYD507 2 Zakup książek do treningu szybkiego czytania (zestaw 12 książek na śr. 3 grupy)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 828.00 7 sztuka 8 35,00 9 28 980,00 10 28 980,00 11 100,00
 12 Jednym z elementów zajęć pozalekcyjnych będzie trening szybkiego czytania ze zrozumieniem. W celu prowadzenia ćwiczeń z zakresu szybkiego czytania zakupione zostaną

książki z przeznaczeniem do wykorzystania w treningu (brak możliwości wykorzystania książek bibliotecznych, ze względu na szybsze tempo niszczenia książek w trakcie
treningu).

Książki zostaną wybrane ze Złotej Listy „Cała Polska Czyta Dzieciom” – każdorazowo odpowiednio do danej grupy wiekowej uczniów.

1 zestaw książek będzie wykorzystywany średnio przez 3 grupy. Zakupionych zostanie 69 zestawów książek. Wielkość zestawu oszacowano przyjmując zakładaną największą
liczebność grup – do 12 osób (średnio na każde 3 grupy przypadać będzie zestaw 12 książek). 

12 książek x 69 zestawów x 35 zł = 28980 zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
6 1 WYD508 2 Zakup dywanów do sal zajęciowych
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 24.00 7 sztuka 8 250,00 9 6 000,00 10 6 000,00 11 100,00
 12 Zgodnie z przyjętymi założeniami, realizowane zajęcia pozalekcyjne nie mają być powieleniem zakresu i formuły standardowych lekcji. Ich elementem będą gry i zabawy,

pozwalające uczniom uczyć się poprzez zabawę. 

W celu umożliwienia uczniom realizacji gier fabularnych oraz ćwiczeń z zakresu pracy zespołowej (ćwiczenia ogólnorozwojowe na początku zajęć) zakupione zostaną dywany o
wymiarach ok. 1,6x2,4 m do 4 sal zajęciowych w każdej z szkół: SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 tj. (6SP x 4 sale= 24 szt.)

24 szt. dywanów x 250 zł = 6000,00 zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
7 1 WYD511 2 Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu wdrażania Modelu Minimum Kompetencji Myślowych (produkt pozytywnie zwalidowanego projektu
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innowacyjnego POKL)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 390.00 7 godzina lekcyjna 8 150,00 9 58 500,00 10 58 500,00 11 100,00
 12 Wynagrodzenie trenera – umowa cywilnoprawna.  Projekt zakłada wykorzystanie we wsparciu Modelu Minimum Kompetencji Myślowych. W tym celu nauczyciele SP6, SP7, SP8,

SP16, SP19 i SP22 zostaną objęci 30-godzinnym kursem z zakresu wdrażania założeń modelu MKM.

13 grup szkol (124N: 113K, 11M). x 30h x 150,00 zł = 58 500,00 zł brutto
 
Przez godzinę szkolenia rozumiana jest godzina lekcyjna tj. 45 minut.

Wykonawca szkolenia zostanie wybrany z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.
Przyjęta stawka za 1 godzinę pracy trenera jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. Podana stawka jest stawką brutto.
Wykonawca usługi zostanie wybrany z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.

8 1 WYD512 2 Materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu drażania Modelu Minimum Kompetencji Myślowych (materiały w wersji papierowej i elektronicznej na płytach
CD)

 3  4  5 Nie dotyczy
 6 124.00 7 sztuka 8 35,00 9 4 340,00 10 4 340,00 11 100,00
 12 Wnioskodawca przewidział objęcie wsparciem  szkoleniowym z zakresu wdrażania Modelu Minimum Kompetencji Myślowych 124 N.

Każdy z N otrzyma materiały szkoleniowe zgodne z zakresem programu, pozwalające na bieżące korzystanie z treści i zagadnień poznanych na szkoleniu. 

Koszt powielenia materiałów dla nauczycieli: 124 N x 35 zł = 4340 zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
9 1 WYD513 2 Przeprowadzenie warsztatu dla nauczycieli z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wynagrodzenie trenera

(umowa cywilnoprawna)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 208.00 7 godzina lekcyjna 8 150,00 9 31 200,00 10 31 200,00 11 100,00
 12 Wynagrodzenie trenera – umowa cywilnoprawna.  Projekt zakłada współpracę z poradniami psycho-edukacyjnymi. W tym celu nauczyciele SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22

zostaną objęci 16-godzinnym warsztatem zrealizowanym we współpracy z poradnią.

13 grup szkol (124N, 113K, 11M). x 16h x 150,00 zł = 31 200 zł brutto
 
Przez godzinę szkolenia rozumiana jest godzina lekcyjna tj. 45 minut.

Wykonawca szkolenia zostanie wybrany z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.
Przyjęta stawka za 1 godzinę pracy trenera jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. Podana stawka jest stawką brutto.
Wykonawca usługi zostanie wybrany z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.

10 1 WYD514 2 Materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 124.00 7 sztuka 8 35,00 9 4 340,00 10 4 340,00 11 100,00
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 12 Wnioskodawca przewidział objęcie wsparciem  w postaci warsztatu z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Każdy z N otrzyma materiały szkoleniowe zgodne z zakresem programu, pozwalające na bieżące korzystanie z treści i zagadnień poznanych na szkoleniu. 

Koszt powielenia materiałów dla nauczycieli: 124N x 35 zł = 4340 zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
11 1 WYD515 2 Sprzęt dla potrzeb realizacji zajęć w SP6 i SP16 o wartościach jednostkowych niższych niż 350 zł netto
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 4.00 7 sztuka 8 225,00 9 900,00 10 900,00 11 100,00
 12 Na potrzeby realizacji zajęć dla U ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz U młodszymi, zaplanowano zakup sprzętu IT oraz TIK:

4 szt. odtwarzaczy CD x 225,00 zł = 900zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
12 1 WYD516 2 Sprzęt dla potrzeb realizacji zajęć w SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 o wartościach jednostkowych równych lub wyższych niż 350 zł netto
 3  4 Środek trwały; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 komplet 8 63 564,00 9 63 564,00 10 63 564,00 11 100,00
 12 Na potrzeby realizacji zajęć dla U ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz U młodszymi, zaplanowano zakup sprzętu IT oraz TIK, w tym również komputerów przenośnych

dla N na potrzeby obsługi programu multimedialnego do nauki, diagnozy i terapii zaburzeń:

- 8 rzutników  multimedialnych: 2 630,00 zł x 8szt.= 21 040,00zł  (st.jedn. 2138,21 + 23%VAT)
- 6 elektrycznie zwijanych ekranów multimedialnych: 1254,00 zł x 6szt.= 7 524,00 zł (st. jedn.1019,51 + 23%VAT)
- 10 laptopów (z oprogramowanie windows i linux): 3500,00 zł x 10 szt. = 35 000,00 zł (2845,53 + 23%VAT)

RAZEM: 63 564,00 zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
13 1 WYD517 2 Multimedialny program do nauki, diagnozy i terapii zaburzeń umiejętności matematycznych dla SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 6.00 7 zestaw 8 2 250,00 9 13 500,00 10 13 500,00 11 100,00
 12 Zgodnie z potrzebami U SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 zaplanowano wsparcie procesu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym celu zaplanowano

dla szkół objętych wsparciem zakup programów matematycznych wspomagających naukę, diagnozę i terapię zaburzeń umiejętności matematycznych.

6 programów x 2250,00 zł = 13500,00 zł (cena jednostkowa: 1829,27 + 23%VAT)

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
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14 1 WYD518 2 Laptopy dla potrzeb wykorzystania multimedialnego programu do nauki, diagnozy i terapii zaburzeń umiejętności matematycznych SP6, SP7, SP8, SP16, SP19
 3  4 Środek trwały; 5 Nie dotyczy
 6 50.00 7 sztuka 8 3 500,00 9 175 000,00 10 175 000,00 11 100,00
 12 W celu optymalnego wykorzystania zakupionego programu, którego użytkowanie jest możliwe na maksymalnie 10 stanowiskach komputerowych, zaplanowano doposażenie

pracowni matematycznych w laptopy dla U na potrzeby  wykorzystania multimedialnego programu matematycznego.

50 laptopów (z oprogramowaniem windows i linux) x 3500,00 zł =175 000,00 zł (cena jednostkowa 2845,53 + 23%VAT)

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

Koszty bezpośrednie Dofinansowanie dla kosztów bezpośrednich
SUMA 1 194 113,00 1 194 113,00

Zadanie 5: ZADANIE 5: Realizacja programu zajęć specjalistycznych dla uczniów SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 (TYP 3 WSPARCIA)
Partner: JAWORZNO - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 
Czy wydatki, rzeczywiście poniesione?

TAK  

Czy stawki jednostkowe?

NIE  

C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
1 1 WYD503 2 Udostępnienie sal do realizacji zajęć pozalekcyjnych (WKŁAD WŁASNY)
 3  4 Wkład rzeczowy; 5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 inne 8 116 155,00 9 116 155,00 10 0,00 11 0,00
 12 Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów będą realizowane w salach udostępnionych przez SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 w Jaworznie. Udostępnione sale stanowić będą wkład własny

w projekcie.

Wkład możliwy do wniesienia:
- 11592  godziny zajęć pozalekcyjnych x 35 zł/godzinę = 405 720,00 zł

Ze względu na konieczność wykazania w projekcie 10% wkładu własnego, przewidziano wniesienie wkładu z tytułu udostępnienia sal w postaci puli w wysokości 116 155,00 zł,
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odpowiadającej ok. 3318,71 godz. zajęć  (udostępnienie sal na pozostałe godziny zajęć nie jest wykazywane jako wkład własny)

Przyjęta stawka za udostępnienie sali jest stawką obowiązującą w za wynajem sali lekcyjnej w szkołach publicznych na terenie Jaworzna, przyjętą przez Miasto. Jednocześnie
stawka nie przekracza stawek rynkowych za wynajem sal o zbliżonych parametrach w Jaworznie.

Koszty bezpośrednie Dofinansowanie dla kosztów bezpośrednich
SUMA 116 155,00 0,00

Zadanie 6: Zadanie 6: Szkolenia dla nauczycieli SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 (TYP 4 WSPARCIA)
Partner: Wnioskodawca - Lider 
Czy wydatki, rzeczywiście poniesione?

TAK  

Czy stawki jednostkowe?

NIE  

C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
1 1 WYD601 2 Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych - wynagrodzenie trenera (umowa cywilnoprawna)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 112.00 7 godzina lekcyjna 8 150,00 9 16 800,00 10 16 800,00 11 100,00
 12 Wynagrodzenie trenera – umowa cywilnoprawna. Zgodnie z Diagnozami potrzeb SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20, należy doposażyć warsztat pracy N w

narzędzia indywidualizowania procesu nauczania, jak również zwiększyć wiedzę N nt. funkcjonowania pamięci, opracowania nowych sposobów przekazywania wiedzy oraz
wsparcia procesu nauczania wśród dzieci. Ponadto zwiększyć udział zajęć eksperymentalnych w procesie nauczania.
W tym celu, zostaną przeprowadzone 8-godzinne szkolenia w każdej ze szkół. W zależności od liczby N przeznaczonych do objęcia szkoleniem w danej szkole, utworzone będą 1-2
grup szkoleniowych. Łącznie dla wszystkich SP zostanie utworzonych 14 grup szkoleniowych.

14 szkoleń x 8h x 150,00 zł = 16 800,00 zł brutto
 
Przez godzinę szkolenia rozumiana jest godzina lekcyjna tj. 45 minut.

Wykonawca szkolenia zostanie wybrany z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.
Przyjęta stawka za 1 godzinę pracy trenera jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. Podana stawka jest stawką brutto.
Wykonawca usługi zostanie wybrany z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.

2 1 WYD602 2 Materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych
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 3  4  5 Nie dotyczy
 6 178.00 7 sztuka 8 10,00 9 1 780,00 10 1 780,00 11 100,00
 12 Wnioskodawca przewidział objęcie wsparciem  szkoleniowym z zakresu stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych łącznie178 N z SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15,

SP18 i SP20.
Każdy z N otrzyma materiały szkoleniowe zgodne z zakresem programu, pozwalające na bieżące korzystanie z treści i zagadnień poznanych na szkoleniu. 

Koszt powielenia materiałów dla nauczycieli: 178 N x 10 zł = 1780,00 zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
3 1 WYD603 2 Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych - wynagrodzenie trenera (umowa cywilnoprawna)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 405.00 7 godzina lekcyjna 8 150,00 9 60 750,00 10 60 750,00 11 100,00
 12 Wynagrodzenie trenera – umowa cywilnoprawna. 

Zgodnie z Diagnozami potrzeb SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20, należy podnieść kompetencje nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji
kluczowych. 
Nauczyciele wezmą udział w 45h szkoleniach z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.  Szkolenia zostaną zrealizowane odrębnie dla nauczycieli  każdej ze szkół.

9 szkoleń x 45h x 150,00 zł = 60 750,00 zł.

Przez godzinę szkolenia rozumiana jest godzina lekcyjna tj. 45 minut.

Wykonawca szkolenia zostanie wybrany z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.
Przyjęta stawka za 1 godzinę pracy trenera jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. Podana stawka jest stawką brutto.
Wykonawca usługi zostanie wybrany z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.

4 1 WYD604 2 Materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji kompetencji kluczowych
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 84.00 7 sztuka 8 30,00 9 2 520,00 10 2 520,00 11 100,00
 12 Wnioskodawca przewidział objęcie wsparciem  szkoleniowym z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych nauczycieli SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i

SP20.
Każdy z N otrzyma obszerne materiały szkoleniowe zgodne z zakresem szkolenia, pozwalające na bieżące odnoszenie się do treści poruszonych na szkoleniu. 

Koszt powielenia materiałów dla nauczycieli: 84 N x 30 zł = 2520 zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
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Koszty bezpośrednie Dofinansowanie dla kosztów bezpośrednich
SUMA 81 850,00 81 850,00

Zadanie 7: Zadanie 7: Szkolenia dla nauczycieli SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22 (TYP 4 WSPARCIA)
Partner: Wnioskodawca - Lider 
Czy wydatki, rzeczywiście poniesione?

TAK  

Czy stawki jednostkowe?

NIE  

C.2.1 Wydatki rzeczywiście poniesione

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
1 1 WYD701 2 Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych - wynagrodzenie trenera (umowa cywilnoprawna)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 72.00 7 godzina lekcyjna 8 150,00 9 10 800,00 10 10 800,00 11 100,00
 12 Wynagrodzenie trenera – umowa cywilnoprawna. Zgodnie z Diagnozami potrzeb SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22, należy doposażyć warsztat pracy N w narzędzia

indywidualizowania procesu nauczania, jak również zwiększyć wiedzę N nt. funkcjonowania pamięci, opracowania nowych sposobów przekazywania wiedzy oraz wsparcia procesu
nauczania wśród dzieci. Ponadto zwiększyć udział zajęć eksperymentalnych w procesie nauczania.
W tym celu, zostaną przeprowadzone 8-godzinne szkolenia w każdej ze szkół. W zależności od liczby N przeznaczonych do objęcia szkoleniem w danej szkole, utworzone będą 1-2
grup szkoleniowych. Łącznie dla wszystkich SP zostanie utworzonych 9 grup szkoleniowych.

9 szkoleń x 8h x 150,00 zł = 10 800,00 zł brutto
 
Przez godzinę szkolenia rozumiana jest godzina lekcyjna tj. 45 minut.

Wykonawca szkolenia zostanie wybrany z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.
Przyjęta stawka za 1 godzinę pracy trenera jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. Podana stawka jest stawką brutto.
Wykonawca usługi zostanie wybrany z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.

2 1 WYD702 2 Materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 124.00 7 sztuka 8 10,00 9 1 240,00 10 1 240,00 11 100,00
 12 Wnioskodawca przewidział objęcie wsparciem  szkoleniowym z zakresu stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych łącznie124 N z SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22
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Każdy z N otrzyma materiały szkoleniowe zgodne z zakresem programu, pozwalające na bieżące korzystanie z treści i zagadnień poznanych na szkoleniu. 

Koszt powielenia materiałów dla nauczycieli: 124 N x 10 zł = 1240,00 zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.
3 1 WYD703 2 Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych - wynagrodzenie trenera (umowa cywilnoprawna)
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 270.00 7 godzina lekcyjna 8 150,00 9 40 500,00 10 40 500,00 11 100,00
 12 Wynagrodzenie trenera – umowa cywilnoprawna. 

Zgodnie z Diagnozami potrzeb SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22, należy podnieść kompetencje nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych. 
Nauczyciele wezmą udział w 45h szkoleniach z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.  Szkolenia zostaną zrealizowane odrębnie dla nauczycieli  każdej ze szkół.

6 szkoleń x 45h x 150,00 zł = 40 500,00zł.

Przez godzinę szkolenia rozumiana jest godzina lekcyjna tj. 45 minut.

Wykonawca szkolenia zostanie wybrany z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.
Przyjęta stawka za 1 godzinę pracy trenera jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. Podana stawka jest stawką brutto.
Wykonawca usługi zostanie wybrany z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.

4 1 WYD704 2 Materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych
 3  4  5 Nie dotyczy
 6 59.00 7 sztuka 8 30,00 9 1 770,00 10 1 770,00 11 100,00
 12 Wnioskodawca przewidział objęcie wsparciem  szkoleniowym z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych nauczycieli SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22.

Każdy z N otrzyma obszerne materiały szkoleniowe zgodne z zakresem szkolenia, pozwalające na bieżące odnoszenie się do treści poruszonych na szkoleniu. 

Koszt powielenia materiałów dla nauczycieli: 59 N x 30 zł = 1770 zł

Przyjęta stawka jest stawką rynkową, oszacowaną w oparciu o rozpoznanie rynku. 

Wskazane stawki zawierają podatek VAT, gdyż Beneficjent w Projekcie nie ma prawnej możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony.

Koszty bezpośrednie Dofinansowanie dla kosztów bezpośrednich
SUMA 54 310,00 54 310,00

C.2.2. Stawki ryczałtowe - Koszty pośrednie

Lp. Nazwa ryczałtu Stawka ryczałtowa Wydatki ogółem/ kwalifikowalne Dofinansowanie
1.  Koszty pośrednie  10.00  609850.00  609850.00
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C.2.3. Podsumowanie projektu

Wydatki ogółem/kwalifikowalne

  6 708 350,00

- w tym koszty bezpośrednie

  6 098 500,00

- w tym koszty pośrednie

  609 850,00

Wnioskowane dofinansowanie

  6 037 515,00

Wkład własny

  670 835,00

% dofinansowania

  90,00

% wkładu własnego

  10,00

Koszt przypadający na 1 uczestnika

  1 922,71

Koszt przypadający na Instytucję

  447 223,33

C.2.4. Podsumowanie zadań

Zadania w ramach projektu Wydatki ogółem Wydatki
kwalifikowalne

Dofinansowanie

Zadanie 1. ZADANIE 1: Zakup autorskiego programów zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14,
SP15, SP18 i SP20 (TYP 1 WSPARCIA)

1 176 804,00 1 176 804,00 1 176 804,00

Zadanie 2. ZADANIE 2: Realizacja programu zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14,
SP15, SP18 i SP20 (TYP 1 WSPARCIA)

1 706 971,00 1 706 971,00 1 152 291,00

Zadanie 3. ZADANIE 3: Doposażenie pracowni
przedmiotowych SP1, SP3, SP5, SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i
SP20 oraz utworzenie międzyszkolnej pracowni
matematycznej (TYP 2 WSPARCIA)

932 674,00 932 674,00 932 674,00

Zadanie 4. ZADANIE 4: Zakup autorskiego programów zajęć
specjalistycznych dla uczniów SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i
SP22 (TYP 3 WSPARCIA)

835 623,00 835 623,00 835 623,00

Zadanie 5. ZADANIE 5: Realizacja programu zajęć
specjalistycznych dla uczniów SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i
SP22 (TYP 3 WSPARCIA)

1 310 268,00 1 310 268,00 1 194 113,00

Zadanie 6. Zadanie 6: Szkolenia dla nauczycieli SP1, SP3, SP5,
SP9, SP10, SP14, SP15, SP18 i SP20 (TYP 4 WSPARCIA)

81 850,00 81 850,00 81 850,00

Zadanie 7. Zadanie 7: Szkolenia dla nauczycieli SP6, SP7, SP8,
SP16, SP19 i SP22 (TYP 4 WSPARCIA)

54 310,00 54 310,00 54 310,00

Suma 6 098 500,00 6 098 500,00 5 427 665,00
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C.2.5. Podsumowanie kategorii kosztów

Kategorie kosztów Wydatki
kwalifikowalne

Udział %

6 098 500,00 100,00
Suma 6 098 500,00 100,00
  - w tym w ramach kategorii kosztów podlegających limitom:
Cross-financing 0,00 0,00
Wkład rzeczowy 670 835,00 10,00
Wydatki poza obszarem UE 0,00 0,00
Wydatki poniesione na zakup gruntów 0,00 0,00
Środek trwały 956 596,00 14,26
Usługi zlecone 2 012 427,00 30,00
Cross-financing + środek trwały 0,00 0,00
Promocja 0,00 0,00
Usługi doradcze 0,00 0,00
Szkolenia 0,00 0,00
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D. POZIOM DOFINANSOWANIA, MONTAŻ FINANSOWY
D.1. Montaż finansowy i budżet projektu

Pomoc publiczna i/lub de minimis nie występuje w projekcie. 

D.2. Źródła finansowania wydatków

  Podsumowanie  

Lp. Źródło Kwota wydatków
ogółem

Kwota wydatków
kwalifikowalnych

1. Dofinansowanie / środki unijne   5 702 097,50   5 702 097,50
2. Krajowe środki publiczne: a+b+c   1 006 252,50   1 006 252,50
a. budżet państwa w tym: a= a1+a2…   335 417,50   335 417,50
a1. państwowe jednostki budżetowe   0,00   0,00
a2. dysponenci budżetu państwa   335 417,50   335 417,50
a3. inne   0,00   0,00
b. budżet jednostek samorządu terytorialnego   670 835,00   670 835,00
c. inne krajowe środki publiczne c= c1+c2…   0,00   0,00
c1. Fundusz Pracy   0,00   0,00
c2. Państowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   0,00   0,00
c3. inne   0,00   0,00
3. Prywatne   0,00   0,00
4. Suma ogółem w PLN: 1+2+3   6 708 350,00   6 708 350,00

w tym: EBI   0,00   0,00
5. Wkład publiczny w PLN: 1+2   6 708 350,00   6 708 350,00

  Wnioskodawca  

Lp. Źródło Kwota wydatków
ogółem

Kwota wydatków
kwalifikowalnych

1. Dofinansowanie / środki unijne   5 702 097,50   5 702 097,50
2. Krajowe środki publiczne: a+b+c   335 417,50   335 417,50
a. budżet państwa w tym: a= a1+a2…   335 417,50   335 417,50
a1. państwowe jednostki budżetowe   0,00   0,00
a2. dysponenci budżetu państwa   335 417,50   335 417,50
a3. inne   0,00   0,00
b. budżet jednostek samorządu terytorialnego   0,00   0,00
c. inne krajowe środki publiczne c= c1+c2…   0,00   0,00
c1. Fundusz Pracy   0,00   0,00
c2. Państowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   0,00   0,00
c3. inne   0,00   0,00
3. Prywatne   0,00   0,00
4. Suma ogółem w PLN: 1+2+3   6 037 515,00   6 037 515,00

w tym: EBI   0,00   0,00
5. Wkład publiczny w PLN: 1+2   6 037 515,00   6 037 515,00

  Partner 1  

Lp. Źródło Kwota wydatków
ogółem

Kwota wydatków
kwalifikowalnych

1. Dofinansowanie / środki unijne   0,00   0,00
2. Krajowe środki publiczne: a+b+c   670 835,00   670 835,00
a. budżet państwa w tym: a= a1+a2…   0,00   0,00
a1. państwowe jednostki budżetowe   0,00   0,00
a2. dysponenci budżetu państwa   0,00   0,00
a3. inne   0,00   0,00
b. budżet jednostek samorządu terytorialnego   670 835,00   670 835,00
c. inne krajowe środki publiczne c= c1+c2…   0,00   0,00
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Lp. Źródło Kwota wydatków
ogółem

Kwota wydatków
kwalifikowalnych

c1. Fundusz Pracy   0,00   0,00
c2. Państowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   0,00   0,00
c3. inne   0,00   0,00
3. Prywatne   0,00   0,00
4. Suma ogółem w PLN: 1+2+3   670 835,00   670 835,00

w tym: EBI   0,00   0,00
5. Wkład publiczny w PLN: 1+2   670 835,00   670 835,00

D.3. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektów w podziale na lata

Rok Wydatki
w tym projekcie w innych projektach

realizowanych przez lidera
Razem

1 2 3 4=2+3
2016   3 613 718,35   1 205 933,96   4 819 652,31
2017   2 465 695,65   799 594,04   3 265 289,69
2018   628 936,00   169 596,00   798 532,00
SUMA   6 708 350,00   2 175 124,00   8 883 474,00
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E. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU
E.1. Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów

  Podsumowanie  

E.1.1. Wskaźniki kluczowe

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - M 1620.00
Wartość docelowa - K 1567.00
Ogółem wartość docelowa 3187.00
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie [ szt. ]
Wartość docelowa - M 0.00
Wartość docelowa - K 0.00
Ogółem wartość docelowa 15.00
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
[ szt. ]
Wartość docelowa - M 0.00
Wartość docelowa - K 0.00
Ogółem wartość docelowa 15.00
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - M 31.00
Wartość docelowa - K 271.00
Ogółem wartość docelowa 302.00

E.1.2. Wskaźniki specyficzne dla projektu

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - M 707.00
Wartość docelowa - K 617.00
Ogółem wartość docelowa 1324.00

  Wnioskodawca  

E.1.1. Wskaźniki kluczowe

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - M 1620.00
Wartość docelowa - K 1567.00
Ogółem wartość docelowa 3187.00
Pomiar wskaźnika będzie następował w momencie rozpoczęcia przez ucznia/uczennicę udziału w projekcie, na podstawie
formularzy zgłoszeniowych i deklaracji uczestnictwa w projekcie, podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych
uczniów/uczennic, a w przypadku uczniów z II etapu edukacyjnego – dodatkowo podpisanych przez uczniów/uczennice.
Narzędzia pomiaru (źródła weryfikacji wskaźnika): formularze zgłoszeniowe i deklaracje udziału w projekcie, dzienniki zajęć,
system informatyczny F5 wspierający zarządzanie projektem (ISZP).
Częstotliwość pomiaru: pomiar jednokrotny w momencie rozpoczęcia przez ucznia/uczennicę udziału w projekcie.
Monitoring wskaźnika będzie prowadzony przez eksperta ds. organizacji przy wsparciu dyrektorów szkół, pod nadzorem
kierownika projektu.
Efektywność projektu: projekt zapewni realizację 20,60% wskaźnika produktu zaplanowanego do osiągnięcia w konkursie,
przy wykorzystaniu ok.10,79% alokacji konkursu.
DOTYCZY WSZYSTKICH WSKAŹNIKÓW: Wypracowane w projekcie produkty i uzyskane rezultaty będą wynikiem prac zarówno
F5, jak i MJ. W części E wniosku nie ma możliwości wydzielenia, które produkty/rezultaty są efektem działań wyłącznie F5, a
które – wyłącznie MJ (suma działań F5 i MJ składa się na osiągnięte produkty i rezultaty – m.in. nabycie komp. kluczowych
przez U). W części E wniosku domyślnie całość wskaźników wskazano po stronie F5 jako Lidera, jednak będą one efektem
działania obu członków Partnerstwa.
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie [ szt. ]
Wartość docelowa - M 0.00
Wartość docelowa - K 0.00
Ogółem wartość docelowa 15.00
Pomiar wskaźnika będzie następował w momencie dostarczenia doposażenia pracowni przedmiotowych do szkoły.
Narzędzia pomiaru (źródła weryfikacji wskaźnika): umowy ze szkołami będącymi odbiorcami wsparcia, umowy z dostawcami
doposażenia, protokoły zdawczo-odbiorcze.
Częstotliwość pomiaru: pomiar wielokrotny, zgodny z przyjętym harmonogramem dostarczenia poszczególnych elementów
doposażenia do szkół, dokonywany w momencie dostawy doposażenia; ostatni pomiar – nie później niż na zakończenie
projektu.
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Monitoring wskaźnika będzie prowadzony przez kierownika projektu przy współpracy dyrektorów szkół.
Efektywność projektu: projekt zapewni realizację 31,25% wskaźnika produktu zaplanowanego do osiągnięcia w konkursie,
przy wykorzystaniu ok. 10,79% alokacji konkursu.
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
[ szt. ]
Wartość docelowa - M 0.00
Wartość docelowa - K 0.00
Ogółem wartość docelowa 15.00
Pomiar wskaźnika będzie następował w momencie dostarczenia do szkoły sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Narzędzia pomiaru (źródła weryfikacji wskaźnika): umowy ze szkołami będącymi odbiorcami wsparcia, umowy z dostawcami
sprzętu, protokoły zdawczo-odbiorcze.
Częstotliwość pomiaru: pomiar wielokrotny, zgodny z przyjętym harmonogramem dostarczenia sprzętu do szkół, dokonywany
w momencie dostawy sprzętu; ostatni pomiar – nie później niż na zakończenie projektu.
Monitoring wskaźnika będzie prowadzony przez kierownika projektu przy współpracy dyrektorów szkół.
Efektywność projektu: projekt zapewni realizację 29,41% wskaźnika produktu zaplanowanego do osiągnięcia w konkursie,
przy wykorzystaniu ok. 10,79% alokacji konkursu.
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - M 31.00
Wartość docelowa - K 271.00
Ogółem wartość docelowa 302.00
Pomiar wskaźnika będzie następował w momencie rozpoczęcia przez nauczyciela/nauczycielkę udziału w projekcie, na
podstawie formularzy zgłoszeniowych i deklaracji uczestnictwa w projekcie, podpisanych przez nauczycieli/nauczycielki.
Narzędzia pomiaru (źródła weryfikacji wskaźnika): formularze zgłoszeniowe i deklaracje udziału w projekcie, listy obecności,
system informatyczny F5 wspierający zarządzanie projektem (ISZP).
Częstotliwość pomiaru: pomiar jednokrotny w momencie rozpoczęcia przez nauczyciela/nauczycielkę udziału w projekcie.
Monitoring wskaźnika będzie prowadzony przez eksperta ds. organizacji przy wsparciu dyrektorów szkół, pod nadzorem
kierownika projektu.
Liczba nauczycieli/ek objętych wsparciem w programie jest niższa od liczby uczestników szkoleń/warsztatów dla nauczycieli –
Wnioskodawca przewiduje kilkukrotny udział części nauczycieli we wsparciu:
-N ucz. w szkol. i warsztatach w Zad. 5, wezmą udział także w szkol. 45-godz. w Zad. 7 (ta sama grupa N objęta 3 typami
szkol. i warsztatów - 124N identyfik. przez nr PESEL)
-w Zad. 6 – w szkol. 45-godzinnych udział weźmie część N ucz. wcześniej w szkol. 8-godzinnych (178N identyfik. przez nr
PESEL)
Efektywność projektu: projekt zapewni realizację 245,53% wskaźnika produktu zaplanowanego do osiągnięcia w konkursie,
przy wykorzystaniu ok. 10,79% alokacji konkursu.

E.1.2. Wskaźniki specyficzne dla projektu

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - M 707.00
Wartość docelowa - K 617.00
Ogółem wartość docelowa 1324.00
Pomiar wskaźnika będzie następował w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie przez ucznia/uczennicę ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, na podstawie formularzy zgłoszeniowych i deklaracji uczestnictwa w projekcie, podpisanych przez
rodziców lub opiekunów prawnych uczniów/uczennic, a w przypadku uczniów z II etapu edukacyjnego – dodatkowo
podpisanych przez uczniów/uczennice.
Pomiar wskaźnika będzie dotyczył uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, objętymi wsparciem w ramach typu 3
projektu (wsparcie dla uczniów SP6, SP7, SP8, SP16, SP19 i SP22).
Narzędzia pomiaru (źródła weryfikacji wskaźnika): formularze zgłoszeniowe i deklaracje udziału w projekcie, dzienniki zajęć,
system informatyczny F5 wspierający zarządzanie projektem (ISZP).
Częstotliwość pomiaru: pomiar jednokrotny w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie przez ucznia/uczennicę ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Monitoring wskaźnika będzie prowadzony przez eksperta ds. organizacji przy wsparciu dyrektorów szkół, pod nadzorem
kierownika projektu.

  Partner 1  

Nie realizuje żadnego wskaźnika

E.2. Wskaźniki rezultatu

  Podsumowanie  

E.2.1. Wskaźniki kluczowe

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [ osoby ]
Wartość bazowa - M 0.00000 Wartość docelowa - M 1296.00000
Wartość bazowa - K 0.00000 Wartość docelowa - K 1254.00000

Dokument wygenerowany w systemie: http://lsi.slaskie.pl/
2016-07-28 12:34:03

                                            Strona 61/67



FS/Wniosek o dofinansowanie/EFS01/383/895 Suma kontrolna: cf14c655438316bc5d37ca4c53606750

Ogółem wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 2550.00000
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [ szt. ]
Wartość bazowa - M 0.00000 Wartość docelowa - M 0.00000
Wartość bazowa - K 0.00000 Wartość docelowa - K 0.00000
Ogółem wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 15.00000
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [ szt. ]
Wartość bazowa - M 0.00000 Wartość docelowa - M 0.00000
Wartość bazowa - K 0.00000 Wartość docelowa - K 0.00000
Ogółem wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 15.00000
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [ osoby ]
Wartość bazowa - M 0.00000 Wartość docelowa - M 31.00000
Wartość bazowa - K 0.00000 Wartość docelowa - K 271.00000
Ogółem wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 302.00000

  Wnioskodawca  

E.2.1. Wskaźniki kluczowe

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [ osoby ]
Wartość bazowa - M 0.00000 Wartość docelowa - M 1296.00000
Wartość bazowa - K 0.00000 Wartość docelowa - K 1254.00000
Ogółem wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 2550.00000
Etapy weryf. nabycia komp. przez UP:
Etap I:
Pomiar prow. dla UP ucz. w zaj.pozalekc, kt. celem jest wyposaż. dzieci w umiej.samodzieln. uczenia się, rozwój inteligencji
matemat. i komp.dot.przedm.przyrodn. (w ramach typu 1 i 3 proj.)
Etap II:
UP osiągną nast.efekty uczenia się(komp. kluczowe-każdorazowo adekwatnie do etapu edukacyjnego):
UMIEJ.UCZENIA SIĘ
1.Wyższa jakość czytania:
-wzrost tempa czytania o min.20%(min.40% w przyp.UP uczest. w programie obejmującym 2 lata -U kl. V rozp. pr. w 2016r.-
UP2)
-wzrost stopnia wydobycia inform. z treści o min.7% (min.15% u UP2)
2.Opanowanie tech. pamięciowych:
-piktogramów
-łańcuchowa
-zakładek osobistych
-zakł. cyfrowych
-rzymski pokój
-główny system pamięciowy i tech.słów zastępczych(dot. UP2)
3.Dłuższy czas koncentracji uwagi na wykon.zadań intelekt. o min.10%(min.20% u UP2)
4.Umiej.organizowania materiału do nauki i umiej. notowania tech.Map Myśli(UP z II etapu ed.). Znajomość podstaw
notowania tech.Map Myśli(UP z I et.ed.)
5.Wzrost świadomości talentów, zalet i umiej. UP, dająca przekonanie „poradzę sobie”
KOMP.MATEMAT.
1.Lepsze rozumienie treści matemat. zadań tekstowych
2.Umiej.rozwiąz. zadań logicznych:
-zauważanie powtarzalności
-umiej.wyciągania wniosków(dot. tylko UP2)
3.Poprawa myślenia strateg., w tym:
-umiej.tworzenia i użycia strategii
-umiej.zaplan. i wykonania sekwencji działań(dot. tylko UP2)
4.Umiej.myślenia przestrzennego, w tym znajomość podstaw rzutowania prostokątnego(dot. tylko UP2)
5.Umiej.szybkiego zapamiętywania wzorów matemat. i fiz. dzięki mnemotechnikom(dot. tylko UP2).
6.Umiej.posłużenia się wiedzą matemat. w prostej sytuacji geometrycznej.
PODST.KOMP.NAUKOWO-TECHN.
1.Umiej.rozpoznawania zagadnień naukowych
2.Wzrost zainteres. badaniem otoczenia pod kątem biolog., geograf., fiz. i chem. w zal. od zainteresowań UP
3.Umiej. przeprow. doświadczeń i eksperymentów nauk.
4.Umiej. interpretacji i wykorzyst. wyników i dowodów nauk. oraz wyjaśniania zjawisk przyrodn. w spos. naukowy(dot. tylko
UP2)
Etap III:
Ocena osiągnięcia przez poszcz.UP efektów uczenia się będzie prow. przy wyk. nast. narzędzi, z uwzgl. wymagań etapu
edukac.:
UMIEJ. UCZENIA SIĘ
ad.1.Test na tempo czytania+zestaw pytań do testu
ad.2.Test sprawdzający (dalej: TS) skuteczność zapamiętywania przy wyk.ww. tech.
ad.3.TS, opinia nauczyciela na podst. obserwacji zachowań w szkole (dalej:ON)
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ad.4.Test dot.oprac.notatki w formie Mapy Myśli z tekstu o char.podręcznik.
ad.5.ON
KOMP.MATEMAT.
ad.1.Test na tempo czytania i zestaw pytań sprawdz.stopień wydobycia inform. z tekstu, ON
ad.2.TS logiczne myślenie
ad.3,4,6.ON
ad.5.TS
PODST. KOMP. NAUK.-TECHN.
ad.1.Test wyboru
ad.2.ON
ad.3-5.Test wyboru
Etap IV
Porówn. wyników oceny do wzorca i oprac. raportu z ewaluacji zajęć.
Częst.pomiaru: pomiar jednokr. realiz.do 4tyg. od zak.udziału we wsparciu przez UP.
Monitoring wsk. prow. przez EDO przy wsparciu DS, nadzór KP.
Efekt.:proj. zapewni realiz.25,35% wsk. rezultatu zapl. do osiągnięcia w konkursie, przy wyk.ok.10,79% alokacji.
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [ szt. ]
Wartość bazowa - M 0.00000 Wartość docelowa - M 0.00000
Wartość bazowa - K 0.00000 Wartość docelowa - K 0.00000
Ogółem wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 15.00000
Pomiar wskaźnika w ramach projektu rozpocznie się 4 tygodnie po dostarczeniu doposażenia pracowni przedmiotowych do
poszczególnych szkół i będzie realizowany średnio 1 raz na kwartał do momentu zakończenia projektu.
Narzędzia pomiaru (źródła weryfikacji wskaźnika): umowy ze szkołami będącymi odbiorcami wsparcia, hospitacje zajęć,
dokumentacja zdjęciowa.
Częstotliwość pomiaru: pomiar wielokrotny, realizowany średnio 1 raz na kwartał; ostatni pomiar – na zakończenie projektu.
Monitoring wskaźnika będzie prowadzony przez kierownika projektu przy współpracy dyrektorów szkół.
Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, wykorzystanie doposażenia będzie dodatkowo weryfikowane na
reprezentatywnej próbie szkół objętych wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zakończeniu projektu w ramach wizyt
monitoringowych przez pracowników IZ RPO lub Instytucji Pośredniczącej.
Efektywność projektu: projekt zapewni realizację 31,25% wskaźnika rezultatu zaplanowanego do osiągnięcia w konkursie,
przy wykorzystaniu ok. 10,79% alokacji konkursu.
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [ szt. ]
Wartość bazowa - M 0.00000 Wartość docelowa - M 0.00000
Wartość bazowa - K 0.00000 Wartość docelowa - K 0.00000
Ogółem wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 15.00000
Pomiar wskaźnika w ramach projektu rozpocznie się 4 tygodnie po dostarczeniu sprzętu TIK do poszczególnych szkół i będzie
realizowany średnio 1 raz na kwartał do momentu zakończenia projektu.
Narzędzia pomiaru (źródła weryfikacji wskaźnika): umowy ze szkołami będącymi odbiorcami wsparcia, hospitacje zajęć,
dokumentacja zdjęciowa.
Częstotliwość pomiaru: pomiar wielokrotny, realizowany średnio 1 raz na kwartał; ostatni pomiar – na zakończenie projektu.
Monitoring wskaźnika będzie prowadzony przez kierownika projektu przy współpracy dyrektorów szkół.
Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, wykorzystanie sprzętu TIK będzie dodatkowo weryfikowane na
reprezentatywnej próbie szkół objętych wsparciem w ramach RPO do 6 miesięcy po zakończeniu projektu w ramach wizyt
monitoringowych przez pracowników IZ RPO lub Instytucji Pośredniczącej.
Efektywność projektu: projekt zapewni realizację 29,41% wskaźnika rezultatu zaplanowanego do osiągnięcia w konkursie,
przy wykorzystaniu ok. 10,79% alokacji konkursu.
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [ osoby ]
Wartość bazowa - M 0.00000 Wartość docelowa - M 31.00000
Wartość bazowa - K 0.00000 Wartość docelowa - K 271.00000
Ogółem wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 302.00000
Nabycie komp. przez N będzie weryf. w etapach:
Etap I:
Pomiar wskaźnika dot. N uczestn. w szkol. (UP), kt. celem jest doskonal. umiej. i komp. dot. stos. metod dydakt. sprzyjających
kształt. i rozwijaniu u U-w tym ze specj.potrz.ed.-komp. klucz. (uczenia się, matemat. i podst.komp.nauk.-techn).
Etap II:
W wyniku szkol. UP osiągną nast. efekty ucz. się-UP:
1.potrafi rozpoznawać wzorce percepcyjne U (Wzorce Myślenia D. Markovej) i dobierać metody i komunikaty pod wzorzec,
2.posługuje się techn.pamięciowymi (zakładk. metoda zapamięt., łańcuchowa met.zapamięt., techn. słów zastępczych,
gł.syst. pamięciowy) i tech. piktogramów i map myśli – potrafi zainspir.U do ich stos. podczas lekcji (nie dot. UP biorących
udział tylko w szkol.8-godz.-UP8),
3.potrafi stos. mnemotech. do zapamięt. wzorów matemat. i fizycz. (nie dot.UP8),
4.zna techniki i metody pracy podnoszące zdolność logicznego myślenia (nie dot.UP8),
5.posiada najnowszą naukową wiedzę nt: sprawnego czytania ze zrozum., pamięci i strategii pamięc., rozwoju mózgu, faz
aktywności mózgu, roli relaksu w procesie ucz. się,
6.posiada komp. do prow. z uczniami nauki naturalnego czytania metodą zaangaż.emocjonalnego (nie dot.UP8),
7.potrafi stos. zasady grywalizacji i gryfikacji. Potrafi prow.gry RPG (narracyjne) i dramy edukacyjne (nie dot.UP8),
8.zna tech. i metody pracy z emocjami dzieci,
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9.zna tech. i metody pracy z zasobami dzieci. Potrafi budować poczucie wartości dziecka,
10.zna zasady neurodydaktyki,
11.wdraża rytuał uczenia się oparty na neurodydaktyce (nie dot.UP8),
12.potrafi prowadzić eksperymenty nauk. i zaciekawiać dzieci naukami przyrodn. (nie dot.UP8).
13. zna zał.modelu Minimum Komp. Myślowych, potrafi je wykorz. do uruch.procesów myślowych uczniów (dot.ucz. szkol.
MKM)
14.zna tech. pracy ukierunk. na indywid. pracę z uczniem ze specj. potrzebami, umie rozpozn. potrz. Rozwój., eduk. i możl.
psychofiz. U i efektywnie stos. pomoce dydakt.e w pracy(dot. N ucz. w warsztatach w Zad.5
Etap III:
Ocena osiągnięcia przez poszcz. UP efektów uczenia się będzie prow. w oparciu o metodę Kirkpatricka. Pomiar na poziomach:
-reakcji–pomiar satysf. UP z udz. w szkol., realiz.po zak. szkolenia (narzędzie:ankieta oceny)
-wiedzy i umiej.:ocena zmiany poziomu wiedzy i umiej. (narzędzie:testy wiedzy UP okr. poziom wiedzy przed szkol. i po jego
zak. w kontekście zał. efektów uczenia)
-zachowań:weryf. osiągnięcia efektów ucz. się w kontekście wykorzyst. przez UP nabytej wiedzy i umiejętn. w prow. zajęć z U
(narzędzie: ankiety wyp. przez UP i hospitacje zajęć w okr. do 4 tyg. od uk. szkol.przez UP.
Etap IV
Porównanie wyników oceny w stos. do wzorca i oprac. raportu z ewaluacji szkol.
Częst.pomiaru: pomiar wielokr., zgodny z przyjętym harm.realiz. szkoleń; ostatni pomiar–do 4tyg.od zak. ost. szkolenia.
Monitoring wskaźnika:EDO przy wsparciu dyrektorów szkół, nadzór KP.
Proj. zapewni realiz. 308% wsk. rezultatu w konkursie, przy wyk. ok. 10,79% alokacji.

  Partner 1  

Nie realizuje żadnego wskaźnika
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F. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
F.1. Załączniki obowiązkowe

Lp. Nazwa dokumentu Nazwa wymaganego załącznika Suma kontrolna pliku

F.2. Załączniki dodatkowe – np. załączniki dot. analizy finansowej

Lp. Nazwa dokumentu Suma kontrolna pliku
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G. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA
Oświadczenie o kwalifikowaniu VAT

  Oświadczam, że wydatki w projekcie zawierają podatek od towarów i usług VAT, ponieważ instytucja, którą reprezentuję, a
także Partner/rzy (jeśli dotyczy) nie ma/nie mają prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do
tej ustawy.  

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

    Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega, a także, że Partner/rzy (jeśli dotyczy) nie zalega/ją z uiszczaniem
podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności
wymaganych odrębnymi przepisami.  

    Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta i partnera/partnerów (jeśli dotyczy) w zakresie objętym
niniejszym wnioskiem.  

    Oświadczam, że projekt jest zgodny i będzie realizowany zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i
krajowego, między innymi 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 oraz, że nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie
całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).  

    Oświadczam, iż Instytucja, którą reprezentuję oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. 885 ze 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. 2012 r. 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 (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.).  

    Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami Regulaminu konkursu/naboru i Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt. 27
wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz akceptuję ich zapisy.  

    Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucje
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję, z zastrzeżeniem ochrony informacji w nim zawartych.  

    Zobowiązuję się do prowadzenia biura projektu na terenie województwa śląskiego przez cały okres realizacji projektu.  

    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.  

    Oświadczam, że w przypadku realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej,
przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

    Oświadczam, że projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny zostać
objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.  

    Oświadczam, iż Partnerzy (jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie) zostali wybrani zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.  

    Oświadczam, iż wszystkie wydatki przewidziane w projekcie zostały oszacowane na podstawie cen rynkowych.  

    Oświadczam, że wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej jest skutecznym kanałem komunikacji. W przypadku
wystąpienia procesu negocjacji wszelkie informacje wysyłane z tego adresu stanowią oświadczenie woli beneficjenta
zaakceptowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania beneficjenta/partnera/partnerów w zakresie objętym niniejszym
wnioskiem.  

    Pouczenie

1. W myśl art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r., nr 1146), oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku
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o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2. Zgodnie z art. 233 ust. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88 z późn. zm.), przepisy § 1–3
oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość
odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

3. Ponadto 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”.  
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