
Numer naboru: RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19

Numer wniosku: RPMA.10.01.04-14-c500/19

A. Dane projektu
A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

X Edukacja dla rozwoju regionu
A1.1. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
A1.2. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

10.1.4 Edukacja przedszkolna
A2. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
A3. Tytuł projektu

Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna
A4. Nazwa wnioskodawcy

Gmina Jabłonna
A5. Krótki opis projektu

CEL GŁÓWNY: do 30.06.2021 wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna poprzez realizację dodatkowej oferty
edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 11 dzieciom z niepełnosprawnością (4K, 7M) z Przedszkola Gminnego w Jabłonnie (3K,
5M) i Przedszkola Gminnego w Chotomowie (1K; 2M) udziału w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu
wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla 195 dzieci (85K, 110M) z dysfunkcjami rozwojowymi
poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w w/w OWP, doskonalenie zawodowe 4 n-lek, doposażenie OWP w pomoce dydaktyczne i
infrastrukturę. 
ZADANIA:
1: Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich deficyty wynikające z
niepełnosprawności.
2: Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
3: Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
WSKAŹNIKI:
- liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 11.
- liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej -
195.
- liczba nauczycieli objętych wsparciem, w programie - 4.
GRUPY DOCELOWE:
1/ 2 n-lki kontraktowe OWP Jabłonna spośród 26 n-lek i 1 n-la zatrudnionych w OWP.
2/ 2 n-lki kontraktowe OWP Chotomów spośród 20 n-lek zatrudnionych w OWP. Brak n-li mężczyzn.
3/ 195 dzieci (85K, 110 M) w wieku przedszkolnym, w tym:
- OWP JABŁONNA: 105 dzieci: 42 dziewczynek, 63 chłopców;
- OWP CHOTOMÓW: 90 dzieci: 43 dziewczynek, 47 chłopców.

Planowany okres realizacji projektu
A7.1. Od: 01-01-2020 A7.2. Do: 30-06-2021

A8. Wartość ogółem(zł) A9. Wydatki kwalifikowalne(zł) A10. Wnioskowane dofinansowanie(zł)
334 655,00 334 655,00 247 955,00

 A11. Wkład UE(zł) A12. % dofinansowania
 247 955,00 74.09

A13. Rodzaj projektu

Konkursowy
A14. Partnerstwo publiczno-prywatne

Nie
A15. Powiązanie ze strategiami

Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030
A16. Typ projektu

nie dotyczy
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A19. Projekt partnerski

A17. Pomoc publiczna

Bez pomocy publicznej
A18.1. Projekt wiodący

NieDotyczy
A18.2. Numer grupy projektów

TAK
A20. Instrumenty finansowe

NIE

B. Dane wnioskodawcy
B1. Informacje o wnioskodawcy
B1.1. Forma prawna

wspólnoty samorządowe
B1.2. Forma własności

Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
B1.3. Rodzaj działalności gospodarczej

Administracja publiczna
B2. Dane teleadresowe Wnioskodawcy
B2.1. Nazwa wnioskodawcy

Gmina Jabłonna
B2.2. Kraj

Polska
B2.3. Województwo

MAZOWIECKIE
B2.4. Powiat

LEGIONOWSKI
B2.5. Gmina

JABŁONNA
B2.6. Miejscowość

JABŁONNA
B2.7. Ulica

MODLIŃSKA
B2.8. Nr budynku B2.9. Nr lokalu B2.10. Kod pocztowy

152 nie dotycz 05-110
B2.11. Nr telefonu (z nr kierunkowym) B2.12. Nr faksu

227677300 227743834
B2.13. Adres strony www (jeśli dotyczy)

http://www.jablonna.pl
B3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) B4. REGON

5361771514 013270442
B5. Nazwa dokumentu rejestrowego i numer

PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY
B6. PKD (wiodący)

O.84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
B7. Możliwość odzyskania VAT

NIE
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B8. Dane teleadresowe partnerów (jeśli dotyczy)

B8.1 Nazwa partnera Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

B8.2 NIP 8451548448

B8.3 REGON 790663562

B8.4 Forma prawna osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

B8.5 Forma własności Krajowe osoby fizyczne

B8.6 Kraj Polska

B8.7 Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE

B8.8 Powiat WĘGORZEWSKI

B8.9 Gmina WĘGORZEWO (obszar wiejski)

B8.10 Miejscowość RADZIEJE

B8.11 Ulica KORMORANÓW

B8.12 Nr budynku 10

B8.13 Nr lokalu

B.14 Kod pocztowy 11-600

B8.15 Nr telefonu (z nr kierunkowym) +48501794799

B8.16 Nr faksu (z nr kierunkowym) +

B8.17 Adres strony www (jeśli dotyczy) http://www.akn.pl

B8.18 Symbol partnera P
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C. OPIS PROJEKTU
C1. Klasyfikacja projektu
C1.1.1. Zakres interwencji dominujący

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

C1.1.2. Zakres interwencji uzupełniający

Nie dotyczy
C1.2. Forma finansowania

01 Dotacja bezzwrotna
C1.3. Typ obszaru

03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
C1.4. Terytorialne mechanizmy wdrażania

Nie dotyczy
C1.5. Temat uzupełniający

Niedyskryminacja
C1.6. Realizacja projektu na terenie całego kraju

NIE
C1.6. Miejsce realizacji projektu

Województwo Powiat Gmina

MAZOWIECKIE LEGIONOWSKI JABŁONNA

Kod GUS 1408022

Kod NTS 5.1.14.29.08.02.2

C2. Opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego
C2.1. Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym RPO WM 2014 - 2020
C2.1.1. Wskaźnik realizacji celu
Cel szczegółowy RPO WM

Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wskaźnik realizacji celu Jednostka
pomiaru

Wartość bazowa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika

K M O K M O

Nr Wskaźniki rezultatu

1
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kw
alifikacje lub nabyli kompetencje po op
uszczeniu programu

osoby 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika Certyfikaty potwierdzające nabycie przez nauczycieli uczestniczących w kursach doskonalących określonych kwa
lifikacji; zestawienie wydanych certyfikatów.

Sposób pomiaru wskaźnika
Pomiar wskaźnika przez KP na podstawie IV etap. wzorca komp. oraz weryfikacji ww. dokum. potwierdzających n
abycie przez n-li określonych kwalifikacji. Monitoring bezpośrednio po zakoń. udziału w P. i pomiar do 4 tygodni od
zakończenia udziału przez UP w P

Wskaźnik realizacji celu Jednostka
pomiaru

Wartość bazowa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika

K M O K M O

Nr Wskaźniki produktu

1
Liczba miejsc wychowania
przedszkolnego dofinansowanych w
programie

szt.      11,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika Umowa przystąpienia dziecka do projektu podpisana przez jego opiekuna/ karta uczestnika projektu/ deklaracja
udziału w projekcie.

Sposób pomiaru wskaźnika Monitorowanie przez Kierownika Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie w/w
dokumentów.
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2
Liczba dzieci objętych w ramach
programu dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich szanse
edukacyjne w edukacji przedszkolnej

osoby    85,00 110,00 195,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika Dokumentacja rekrutacyjna, deklaracja udziału w projekcie podpisana przez opiekuna dziecka, dzienniki zajęć,
analizy/raporty dot. dodatkowych zajęć w projekcie

Sposób pomiaru wskaźnika Monitorowanie przez Kierownika Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie w/w
dokumentów.

3 Liczba nauczycieli objętych
wsparciem w programie osoby    4,00 0,00 4,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika Karty uczestnictwa - nauczycieli zawierające informacje o udzielonych formach wsparcia, listy obecności
na kursach doskonalących, deklaracje uczestnictwa, umowy uczestnictwa w szkoleniu.

Sposób pomiaru wskaźnika
Pomiar przez Kierownika Projektu na podst.weryfikacji ww.dokumentów na dzień rozpoczęcia przez n-la udziału w
kursie doskonalącym prowadzony na bieżąco w okresie real.proj.(sprawozdania na zakończenie każdego m-ca
kolejnego kwartału wdrażania proj.)

4 Liczba obiektów dostosowanych do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt.      0,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika nie dotyczy

Sposób pomiaru wskaźnika nie dotyczy

5
Liczba osób objętych szkoleniami /
doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych

osoby    0,00 0,00 0,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika nie dotyczy

Sposób pomiaru wskaźnika nie dotyczy

6
Liczba projektów, w których
sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami

szt.      0,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika nie dotyczy

Sposób pomiaru wskaźnika Wnioskodawca zobowiązuje się do monitorowania w/w wskaźnika w momencie jego wystąpienia na etapie
realizacji projektu

7
Liczba podmiotów wykorzystujących
technologie informacyjno-
komunikacyjne (TIK)

szt.      0,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika nie dotyczy

Sposób pomiaru wskaźnika nie dotyczy

8
Liczba dzieci korzystających z miejsc
wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie

osoby    4,00 7,00 11,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika Dokumentacja rekrutacyjna, deklaracja udziału w projekcie podpisana przez opiekuna dziecka, dzienniki zajęć,
analizy/raporty

Sposób pomiaru wskaźnika Monitorowanie przez Kierownika Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie w/w
dokumentów

C2.1.2. Wskaż cel główny projektu (zgodny z metodologią SMART) i opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego
RPO WM.

Celem głównym P. jest do 30.06.2021 wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna poprzez realizację dodatkowej
oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 11 dzieciom z niepełnosprawnością (4K, 7M) z Przedszkola Gminnego w Jabłonnie
(3K, 5M) i Przedszkola Gminnego w Chotomowie (1K; 2M) udziału w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu
wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla 195 dzieci (85K, 110M) z dysfunkcjami rozwojowymi
poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w w/w OWP, doskonalenie zawodowe 4 n-lek, doposażenie OWP w pomoce dydaktyczne i
infrastrukturę. 
Cele szczegółowe P: 
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Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez:
- umożliwienie 11 dzieciom z niepełnosprawnością udział w zajęciach spec. wyrównujących ich deficyty do 30.06.2021.
- objęcie 4 n-lek doskonaleniem zaw. w zakresie SI do 30.06.2021.
- w 2 placówkach prowadzonych przez Gminę Jabłonna poprzez dostosowanie 11 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w tym doposażenie OWP w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę do 31.08.2020.
- Wyrównanie szans edukacyjnych 195 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu:
efektywnej nauki, treningu umiejętności społecznych, arterapii.
Projekt wpisuje się w cele określone w „Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016-2023” wyrażone jako cel szczegółowy nr 1 -
integracja i spójność społeczna Gminy Jabłonna poprzez rozwój edukacji, dzięki której dzieci z terenu gminy otrzymają dostęp do bogatej
oferty dydaktycznej oraz infrastruktury edukacyjnej.
Projekt jest wpisany do programu rewitalizacji obowiązującego na obszarze Gminy Jabłonna: Przedszkole Gminne w Jabłonnie – str. 54
Programu Rewitalizacji; Przedszkole Gminne w Chotomowie – str. 61/62. Programu Rewitalizacji.
Projekt odpowiada na następujące problemy opisane w „Diagnozie …” zdiagnozowane na terenie Gminy Jabłonna w OWP biorących
udział w projekcie:
- niewystarczająca oferta edukacyjna i specjalistyczna OWP umożliwiająca dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu
przedszkolnym;
- niewystarczająca oferta edukacyjna OWP wyrównująca szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
- braki w pomocach dydaktycznych i infrastrukturze wspomagającej zajęcia;
- niewystarczające kwalifikacje części n-li w zakresie pracy z dziećmi SPE.
Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WM 2014-2020 poprzez:
1/ realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu
przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, w tym: zajęcia wspomagające integracje
sensoryczną, dla dzieci ze spektrum autyzmu, pomoc terapeutyczną, dostosowanie infrastruktury placu zabaw do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami, dostarczenie adekwatnych do zajęć pomocy dydaktycznych.
2/ rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające aspekty emocjonalne i społeczne, ruchowe, dostarczenie adekwatnych do zajęć pomocy
dydaktycznych.
3/ doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w
szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez udział n-li w kursach doszkalających z zakresu terapii SI.

C3. Grupy docelowe
C3.1 Osoby lub podmioty objęte wsparciem

Projekt skierowany jest bezpośrednio do następujących grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób
fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego).:
1/ 2 n-lki kontraktowe OWP Jabłonna spośród 26 n-lek i 1 n-la zatrudnionych w OWP.
2/ 2 n-lki kontraktowe OWP Chotomów spośród 20 n-lek zatrudnionych w OWP. Brak n-li mężczyzn.
3/ 195 dzieci (85K, 110 M) w wieku przedszkolnym, w tym:
- OWP JABŁONNA: 105 dzieci: 42 dziewczynek, 63 chłopców spośród 241 dzieci: 121 dziewczynek, 120 chłopców uczęszczających do
OWP. W tym udział w projekcie weźmie 8 dzieci (3K, 5 M) z orzeczoną niepełnosprawnością: słabe słyszenie (1), niepełnosprawność
intelektualna w stopniu lekkim (1), autyzm (4), niepełnosprawność ruchowa (1), niepełnosprawność sprzężona (1); ponadto dzieci z opinią
PPP (2), dzieci objęte terapią logopedyczną (80), dzieci objęte zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi (20), dzieci objęte pomocą
dydaktyczno-wychowawczą (25).
- OWP CHOTOMÓW: 90 dzieci: 43 dziewczynek, 47 chłopców spośród 169 dzieci: 83 dziewczynek, 86 chłopców uczęszczających do
OWP. W tym udział w projekcie weźmie 3 dzieci (1K, 2 M) z orzeczoną niepełnosprawnością: zespół Aspergera (1), niepełnosprawność
ruchowa (2); ponadto dzieci z opinią PPP (2), dzieci objęte terapią logopedyczną (84), dzieci objęte zajęciami korekcyjno-
kompensacyjnymi (18), dzieci objęte pomocą dydaktyczno-wychowawczą (25).
4/ Przedszkole Gminne w Jabłonnie
5/ Przedszkole Gminne w Chotomowie
Projekt jest realizowany wyłącznie na rzecz OWP, które nie korzystały ze środków EFS dostępnych w ramach programów operacyjnych w
ciągu 3 lat poprzedzających moment złożenia wniosku o dofinansowanie.
Uzasadnienie wyboru grupy docelowej: Zapotrzebowanie na miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy
Jabłonna stale maleje (2018/2019: 224 miejsca) i według prognoz będzie nadal malało (2020/2021: 134) (Dane statystyczne Gminy
2019). Istnieje potrzeba wzrostu jakości edukacji przedszkolnej, w szczególności dostosowanie oferty do dzieci z niepełnosprawnościami
i z deficytami – wśród blisko 50% dzieci (dane liczbowe powyżej) zdiagnozowano deficyty w obszarach poznawczych, społecznych,
emocjonalnych, psychoruchowych (Dane zastane OWP 2019).
Wnioskodawca jest organem prowadzącym ośrodek wychowania przedszkolnego, którego dotyczy wsparcie na podstawie USTAWY z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) ogłoszono dnia 24 maja 2018 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. art.8 15. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub
specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół
podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych,
szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań
własnych gmin.

C3.2 Potrzeby i oczekiwania

Na podstawie przeprowadzonych przez Lidera w III 2019r. badania wśród OWP, rodziców oraz N pozyskano informacje w zakresie
zainteresowania udziałem w P i określono ich najważniejsze ("Diagnoza potrzeb OWP"):
POTRZEBY I 0CZEKIWANIA:
- dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej OWP JABŁONNA do dzieci z niepełnosprawn.(8 dzieci) - potrzeba realizacji zajęć
specjalistycznych: psychoruchowych, SI, dla dzieci z autyzmem, wsparcie terapeutyczne dzieci.
- dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej OWP CHOTOMÓW do dzieci z niepełnosprawn.(3 dzieci) - potrzeba realizacji zajęć
specjalistycznych: psychoruchowych, SI, wsparcie terapeutyczne dzieci.
- poszerzenie oferty OWP JABŁONNA (105 dzieci) i OWP CHOTOMÓW (90 dzieci) o zajęcia dla dzieci z deficytami : korekcyjno-
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kompensacyjne, ruchowe, poprawiające sprawność poznawczą, społeczną, emocjonalną.
- podniesienie kwalifikacji n-li (4 n-lki; po 2 z każdego OWP) w zakresie pracy z uczniami SPE w zakresie terapii SI, dzięki czemu po
zakończeniu realizacji projektu zajęcia będą mogły być realizowane w szeroki zakresie przez n-li OWP.
- zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i infrastruktury do prowadzenia w/w zajęć ze względu na ich brak w obu OWP. 
BARIERY
- niewystarczające środki finansowe opiekunów dzieci/ OWP do realizacji terapii/ zajęć prywatnie (85% badanych)
- brak czasu opiekunów do posyłania dzieci na dodatk. zajęcia "po przedszkolu" (90%)
- infrastruktura placów zabaw niedostosowana do dzieci z niepełnospr.

C3.3 Opis rekrutacji

Odpowiedzialny: Lider/ Kierownik projektu
Nabór: podstawowy IX 2020; uzupełniający I 2021 na terenie OWP prowadzony przez Komisje Rekrutacyjne w składzie KP/ DYR OWP
przez Komisję Rekrutacyjną w składzie:KP,KS,Dyr. SP.Za prawidłowy przebieg rekrutacji odp.KP.
Nabór zg.z zasadą równości szans i niedyskrym.-UP wybrani w niedyskr.ze wzgl.na płeć,wiek,niepełnospr.,rasę,pochodzenie,status społ.i
inne czynniki różn.rekrut. Poprzedz.akcją inform.-promoc.W przekazach inform.-prom.użyte nazewnictwo równościowe i wskazane
konkretne korzyści udziału w proj.Info.o terminach rekrutacji powszechnie dostępne dla wszystkich,bez wzgl.na płeć i stan
zdrowia.Kampania inform.-promoc.to m.in.:dystrybucja w OWP ulotek inform.,plakatów;info.o proj.na tablicy ogłoszeń w OWP i Gminie,na
www OWP/ Gminy,portalach społecznościowych OWP/ Gminy,a także przekazywane w formie ustnej przez dyr. i N OWP.
UP wybrani na podst.złożonych formularzy zgłoszeniowych [FZ] wraz z niezbędnymi dokum.FZ dostępne w biurze proj., sekretariacie
OWP,www OWP/ Gminy.FZ można składać w biurze proj.i w sekretariacie SP.
Dzieci:
FORMALNE:
- uczęszczanie do OWP
- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (Zadanie 1)
- stwierdzenie deficytów na podstawie opinii PPP/ psychologa/ Rady Pedag. o dysfunkcjach
DODATK.:
- stwierdzona więcej niż jedna dysfunkcja (+2pkt.)
- wielodzietność rodziny (+1 pkt.)
- niskie dochody rodziny (+3 pkt.)
N:
FORMALNE:
-zatrudnienie jako N w OWP
-dobrowolna chęć udziału w P.
-deklaracja wykorzyst.nabytych kwalifikacji w pracy w OWP.
Dodatk.punkty:
• staż pracy jako N kształcenia przedszkolnego poniżej 3 lat +2p.
K.MERYT.:
• ocena przydatności doskonalenia zaw.- max.5p.[na podst.ankiety] Weryfik.kryt.formalnych na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.Do
dalszego
etapu rekrut.zakwalifik.kandydaci spełniający łącznie wszystkie kryt.form.W przyp.uchybień formalnych kandydat może w ciągu 3 dni
rob.uzupełnić braki.
Do proj.zakwalifik.kandydaci spełniający k.form.i z najwyższą liczbą pkt.Na podst.uzyskanych przez kandydatów punktów KR oprac.Listy
rankingowe (odrębne dla U i N),tj.lista podstawowa i rezerwowa.Os.z list rezerw. kwalifik.do proj.w przyp.rezygnacji z udziału/skreślenia
UP z listy podst.wg kolejności na liście rezerw.,jeśli stan zaawansowania real.w proj.form wsparcia na to pozwoli. W przyp.trudności z
pozyskaniem zakładanej liczby UP przepr.analiza braku zainteres.udziałem w P. i wprowadzone działania naprawcze;dopuszcza się
rekrutację uzupełniającą. W przypadku takiej samej liczby pkt. w pierwszej kolejności pod uwagę będą brane OzN.
Proj.zg.z zasadą równości szans i niedyskrymin.,w tym osób z niepełnospr.poprzez zagwarant.wszystkim os.spełniającym kryt.form.i
meryt.–bez wzgl.na płeć,wiek,niepełnospr.,rasę,pochodzenie,religię,światopogląd i inne czynniki różnicujące–równego dostępu do
wsparcia i pełnego udziału w proj.na jednakowych zasadach.
Dziecko może uczestniczyć w więcej niż jednych zajęciach dodatkowych.

C3.4 Opis zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum

Z danych zebranych do "Diagnozy ..." wynika potrzeba realizacji zajęć dodatkowych w szczególności dla chłopców, wśród których
częściej niż u dziewczynek diagnozuje się deficyty: 85 dziewczynki, 110 chłopcy. Ponadto z danych Gminy wnika, że system opieki
przedszkolnej na terenie Gminy jest niewystarczający. Miejsc z roku na rok dla dzieci wprawdzie przybywa (związane jest to z czynnikami
demograficznymi), jednak oferta OWP jest niedostosowana do dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami. Treści zajęć będą
dobierane w taki sposób, aby nie dyskryminować żadnej z płci. Z tego względu n-le zostaną uwrażliwieni na nie powielanie zachowań
stereotypowych wobec płci wychowanków, budowanie u nich świadomości mechanizmów dyskryminacji, a w konsekwencji – unikanie w
pracy z dziećmi reprodukcji stereotypów związanych z płcią, kształtowanie pozytywnych doświadczeń dzieci w toku wychowania.
Wskaźniki realizacji projektu przedstawione zostały w podziale na płeć. Personel projektu poinstruowany nt. stosowania zasad równości
szans i niedyskryminacji. O wyborze decydują posiadane kwalifikacji i doświadczenie, nie płeć, wiek, niepełnosprawność), organizacja
pracy uwzględnia formy pracy.

C3.5 Opis zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji,w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia będą
prowadzone w lokalizacji dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. Treści przekazywane na zajęciach z uczniami będą dostępne dla
osób z niepełnosprawnościami: np.odpowiedni druk, zrozumiała treść. Proj.jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji,w tym
OzN poprzez zagwarantowanie wszystkim os.spełniającym przyjęte kryt. formalne i merytoryczne – bez względu na płeć,
wiek,niepełnosprawność,rasę,pochodzenie,religię,światopogląd i inne czynniki różnicujące – równego dostępu do wsparcia i pełnego
udziału w proj. na jednakowych zasadach. Zaproponowane w projekcie działania zapewnią w równym stopniu K i M możliwość wyboru
wsparcia bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Zaprop.w P.działania zapewnią w równym stopniu K i M możliwość wyboru
wsparcia bez ograniczeń wynik.ze stereotypów płci.Kwestia płci została uwzgl.na etapie oprac.P.-dokonano analizy potrzeb
eduk.dziewczynek i chłopców oraz nauczycieli i nauczycielek-program wsparcia uwzgl.potrzeby obu grup. Rekrut.UP prowadz.w sposób

7 z 46



umożliwiający wzięcie udziału w tym procesie (a tym samym w P.) każdej zainteresowanej osobie,tj.z uwzgl.możliwości dotarcia do info.o
P.i wsparciu przez os.z różnymi niepełnospr.:org.spotkań inform.-rekrut.w ogólnodostęp.salach,w przyp.konieczności pomoc w
wypełnieniu FZ; odpow.zaproj.mat.inform.-promoc.(tekst łatwy w odbiorze w warstwie język.i prezent.).Wszystkie produkty proj.dostępne
dla ON (zg.z koncepcją uniwersalnego projekt.)

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem

199
Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem

2
C5. Komplementarność - powiązanie projektu z innymi

Nie

D. Sposób realizacji projektu
D1. Lista zadań

Nr Nazwa zadania

1

Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich deficyty wynikające z niepełnosprawności

Nr Wskaźnik realizacji celu Wartość wskaźnika
dla zadania

Symbol
partnera

1 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 11,00 LID

2 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse
edukacyjne w edukacji przedszkolnej 11,00 LID

3 Liczba dzieci korzystających z miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 11,00 LID

Zadanie rozliczane kwotą ryczałtową:

Szczegółowy opis zadania

Odpowiedzialny: Lider/ Kierownik Projektu.
Realizacja: IX 2020 – VI 2021.
Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania: Wynika z problemów zdiagnozowanych w „Diagnozie” – konieczność wyrównania deficytów dzieci z
niepełnosprawnościami wynikających z ich niepełnosprawności. Zajęcia wynikają z potrzeb wymagających rozszerzenia zakresu zajęć. Są prowadzone z
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem w tym OWP zgodnie ze
stwierdzonymi w opinii lub orzeczeniu dysfunkcjami, oraz ze wskazań. Zajęcia prowadzone na terenie OWP w czasie godzin otwarcia nieodpłatnie dla
opiekunów.
OWP CHOTOMÓW: 
3 dzieci – 1K, 2 M; zajęcia dodatkowe realizowane na terenie OWP CHOTOMÓW przez n-li przedszkolnych. Cel: usprawnienie zaburzonych obszarów,
poprawa funkcjonowania dziecka.
1/ Zajęcia specjalistyczne: zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej - zajęcia ruchowe 2 OS. X 120H. Cel: usprawnienie zaburzonych obszarów,
poprawa funkcjonowania dziecka.
2/ Zajęcia specjalistyczne: zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej - terapia ręki 2 OS. X 120H.
3/ Zajęcia terapeutyczne z psychologiem 2 OS X 50H - 2 os. x 50h. Cel: Usprawnienie funkcjonowania w obszarze poznawczym, rozwinięcie kompetencji
komunikacyjnych i emocjonalno-społecznych.
OWP JABŁONNA:
8 dzieci – 3K, 5M; ; zajęcia dodatkowe realizowane na terenie OWP CHOTOMÓW przez n-li przedszkolnych.
1/ Zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu 1GR X 4 OS. X 240H. Cel: Nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w
społeczeństwie, z wykorzystaniem dostępnych środków językowych.
2/ Zajęcia terapeutyczne z psychologiem 8 OS X 50H. Cel: Usprawnienie funkcjonowania w obszarze poznawczym, rozwinięcie kompetencji
komunikacyjnych i emocjonalno-społecznych.
3/ Zajęcia specjalistyczne integracji sensorycznej 1GR X 8 OS X 760H. Cel: usprawnienie zaburzonych obszarów, poprawa funkcjonowania dziecka.
Do wszystkich zajęć OWP CHOTOMÓW i OWP JABŁONNA zakupione zostaną pomoce dydaktyczne bez których realizacja zajęć nie byłaby możliwa.
OWP nie posiada ich w swoich zasobach. Zakupiona również zostanie integracyjna infrastruktura stanowiąca trwałe wyposażenie placów zabaw w obu OWP
(cross-financing) zaprojektowana zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.
Materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć będą dostosowane do osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami (np.
duże kształty, litery; kolory stymulujące bodźce). Będą wrażliwe na kwestie płci i dyskryminacyjne (np. gry, książki nie będą zwierały treści, które będą
mogły zostać uznane za krzywdzące, preferowane będą takie, które będą pokazywały osoby z niepełnosprawnościami, zabawy nie będą powielały
stereotypowych ról dedykowanych K i M, itp.). Stworzone w ramach projektu materiały edukacyjne i szkoleniowe zostaną opublikowane na wolnych
licencjach.

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

Zadanie w całości będzie realizowane przez Gminę, która jest organem prowadzącym oba OWP. Zajęcia będą realizowane przez n-li OWP podległych
Gminie.

8 z 46



Nr Nazwa zadania

2

Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów

Nr Wskaźnik realizacji celu Wartość wskaźnika
dla zadania

Symbol
partnera

1 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse
edukacyjne w edukacji przedszkolnej 195,00 LID

Zadanie rozliczane kwotą ryczałtową:

Szczegółowy opis zadania

Odpowiedzialny: Partner/ Kierownik u Partnera
Realizacja: IX 2020 – VI 2021
Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania: Wynika z problemów zdiagnozowanych w „Diagnozie” – konieczność wyrównania szans edukacyjnych dzieci ze
stwierdzonymi deficytami oraz z potrzeb wymagających rozszerzenia zakresu zajęć.
Dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych
wsparciem w tym OWP.
Zajęcia prowadzone na terenie OWP w czasie godzin otwarcia nieodpłatnie dla opiekunów.
OWP CHOTOMÓW: 
90 dzieci – 43K, 47M (53% dzieci z OWP); zajęcia dodatkowe realizowane na terenie OWP CHOTOMÓW przez przez zewnętrznych specjalistów
zatrudnionych zgodnie z wytycznymi o kwalifikowalności (...).
1/ Zajęcia dodatkowe z zakresu efektywnej nauki - 4gr.x 40 h/gr. (30 os.) Cel: zajęcia kompensacyjno-korekcyjne mające na celu wyrównywanie deficytów
edukacyjnych wśród uczniów.
2/ Zajęcia dodatkowe z zakresu treningu umiejętności społecznych - 3gr.x 40 h/gr. (30 os.) Cel: Usprawnienie funkcjonowania w obszarze poznawczym,
rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i emocjonalno-społecznych.
3/ Zajęcia dodatkowe z zakresu arterapii - 4gr.x 40 h/gr x 70 zł/h. Cel: usprawnienie zaburzonych obszarów, poprawa funkcjonowania dziecka.
OWP JABŁONNA:
105 dzieci – 42K, 63M (44% dzieci z OWP); zajęcia dodatkowe realizowane na terenie OWP JABŁONNA przez zewnętrznych specjalistów zatrudnionych
zgodnie z wytycznymi o kwalifikowalności (...).
1/ Zajęcia dodatkowe z zakresu efektywnej nauki - 4gr.x 40 h/gr. (30 os.) Cel: zajęcia kompensacyjno-korekcyjne mające na celu wyrównywanie deficytów
edukacyjnych wśród uczniów.
2/ Zajęcia dodatkowe z zakresu treningu umiejętności społecznych - 3gr.x 40 h/gr. (30 os.) Cel: Usprawnienie funkcjonowania w obszarze poznawczym,
rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i emocjonalno-społecznych.
3/ Zajęcia dodatkowe z zakresu arterapii - 4gr.x 40 h/gr x 70 zł/h. Cel: usprawnienie zaburzonych obszarów, poprawa funkcjonowania dziecka.
Do wszystkich zajęć OWP CHOTOMÓW i OWP JABŁONNA zakupione zostaną pomoce dydaktyczne bez których realizacja zajęć nie byłaby możliwa.
OWP nie posiada ich w swoich zasobach. 
Materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć będą dostosowane do osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami (np.
duże kształty, litery; kolory stymulujące bodźce). Będą wrażliwe na kwestie płci i dyskryminacyjne (np. gry, książki nie będą zwierały treści, które będą
mogły zostać uznane za krzywdzące, preferowane będą takie, które będą pokazywały osoby z niepełnosprawnościami, zabawy nie będą powielały
stereotypowych ról dedykowanych K i M, itp.). Stworzone w ramach projektu materiały edukacyjne i szkoleniowe zostaną opublikowane na wolnych
licencjach.

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

Partner posiada doświadczenie w realizacji zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty wśród dzieci. Ze względu na ograniczone możliwości kadrowe zajęcia
nie będą realizowane przez n-li przedszkolnych OWP.
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Nr Nazwa zadania

3

Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nr Wskaźnik realizacji celu Wartość wskaźnika
dla zadania

Symbol
partnera

1 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 4,00 LID

2 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 4,00 LID

Zadanie rozliczane kwotą ryczałtową:

Szczegółowy opis zadania

Odpowiedzialny: Lider/ Kierownik Projektu
Realizacja: I 2020 – VI 2021
Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania: Wynika z problemów zdiagnozowanych w „Diagnozie” – Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie realizacji projektu – terapia zaburzeń integracji
sensorycznej. Zakres wsparcia uwzględnia indywidualne potrzeby n-li wynikające z konieczności prowadzenia zajęć SI z dziećmi z deficytami z w/w OWP.
Wsparciem objętych zostanie po 2 n-lki z każdego OWP, które po zakończeniu realizacji projektu będą prowadziły zajęcia SI z dziećmi w ramach OWP.
Kurs będzie prowadzony zgodnie z wytycznymi PSTIS przez jednostkę zewnętrzną wybraną zgodnie z RK. W ramach usługi uwzględnione zostaną, m.in.
materiały dla n-li i wyżywienie.
Kurs doskonalący - Terapia SI I stopnia - 2 OS. X 40H [OWP CHOTOMÓW]
Kurs doskonalący - Terapia SI I stopnia - 2 OS. X 40H [OWP JABŁONNA]
Kurs doskonalący - Terapia SI II stopnia - 2 OS. X 190H [OWP CHOTOMÓW]
Kurs doskonalący - Terapia SI II stopnia - 2 OS. X 190 H [OWP JABŁONNA]
Cele: 
• Poszerzenie wiedzy dotyczącej dysfunkcji psychomotorycznych i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka. 
• Poszerzenie wiedzy nt. rozwoju dziecka oraz nieprawidłowości i zaburzeń w rozwoju i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka 
• Nauka posługiwania się Arkuszem Obserwacyjnym dla nauczycieli służącym do wczesnego wykrywania zaburzeń SI u dzieci. 
Metody i formy pracy stosowane podczas warsztatów : 
• metody podające i aktywizujące, 
• formy pracy: mini wykład, prezentacja multimedialna, prezentacja filmu, warsztat, prezentacja drobnego sprzętu terapeutycznego, 
• demonstracja wybranych prób diagnostycznych oraz ćwiczeń. 
Kursy są kwalifikacyjne zgodne z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575). 
Ukończenie kursów, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI daje uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji
sensorycznej.

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

Lider będzie odpowiedzialny za realizację zadania skierowanego do nauczycieli OWP dla, których Gmina jest organem prowadzącym.

D2. Trwałość i wpływ rezultatów projektu

Zapewniona zostanie trwałość inwestycji z EFS zgodnie z zapisami art. 71 Rozporządzenia Ogólnego.Trwałość nowo utworzonych miejsc
wychowania przedszkolnego wynosi 2 lata od zakończenia realizacji projektu. Wnioskodawca deklaruje, że po zakończeniu realizacji
projektu, zapewni przez okres co najmniej 2 lat trwałość funkcjonowania utworzonych w ramach projektu nowych miejsc wychowania
przedszkolnego rozumianą, jako instytucjonalną gotowość placówki do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w
projekcie miejsc wychowania przedszkolnego, finansowaną ze środków innych niż europejskie. Zajęcia dodatkowe będą kontynuowane
przez n-li wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu w OWP biorących udział w projekcie. W wymaganym okresie
trwałości projektu nie nastąpi zmiana własności elementu infrastruktury. Zakupione wyposażenie placu zabaw będzie nadal służyło OWP
do prowadzenia zajęć SI z dziećmi. Realizacja projektu wzbogaci ofertę OWP. Wsparcie dla n-li pozwoli trwale wpłynąć na jakość
kształcenia w OWP. Zakupione w ramach projektu pomoce i sprzęt, a także zdobyte przez n-li wiedza i umiejętności będą
wykorzystywane również po zakończeniu projektu, tym samym zapewniona zostanie kontynuacja działań podejmowanych w projekcie.
Działania te pozytywnie wpłyną na wzrost dostępności i atrakcyjności oferty edukacyjnej OWP i wyrównanie szans dzieci, a w szerszej
perspektywie na wzrost spójności społecznej regionu, co jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

D3. Potencjał wnioskodawcy i partnerów

Roczny łączny obrót Wnioskodawcy i Partnera jest wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Obrót Wnioskodawcy (2018r.): 119 620
201,79 PLN. Obrót Partnera (2017r.): 1 709 431,74 PLN. Zarówno Lider jaki i Partner posiadają potencjał pozwalający realizować
projekt w ramach założonego budżetu oraz bezproblemowe jego rozliczenie, jak i własne środki finansowe, którymi w razie konieczności
są w stanie zabezpieczyć płynność finansową projektu. Wkład własny w całości zostanie wniesiony przez Lidera projektu - Gminę
Jabłonna: 86 700,00 PLN, z czego wkład finansowy wyniesie: 27 300,00 PLN

Kadrę L i P tworzy doświadczony zespół pracowników posiadających niezbędną wiedzę w realizacji projektów EFS. Projekt będzie
zarządzany przez dwie osoby, po jednej u każdego z Partnerów:
1/ LIDER/ Kierownik Projektu (40 h/m-c)- osoba z doświadczeniem w koordynowaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych
(minimum 2 projekty). Odpowiedzialny za rzetelne, zgodne z prawem oraz terminowe wykonanie czynności, by osiągnąć wyznaczone
cele, rezultaty i produkty. Planuje i wyznacza realny harmonogram oraz skuteczną promocję projektu. Nadzoruje wybór dostawców, firm
świadczących usługi na rzecz projektu, zgodnie z ustawą PZP. Przygotowuje wnioski o płatność, planu finansowego projektu, dekretuje
dokumenty finansowe. Przygotowuje umowy cywilnoprawne, zamówienia, itp. Nadzoruje prawidłowe wystawienie rachunków i faktur.
Prowadzi bieżący monitoring wydatków zgodnie z budżetem.Odpowiada za właściwy proces rekrutacji, bieżący monitoring i ewaluację
stopnia zaawansowania projektu i osiąganych produktów/rezultatów w każdym z OWP. Odpowiedzialny za merytoryczną realizację
zadania 1 i zadania 3.
2/ PARTNER/ Kierownik u Partnera (15 h/ m-c)- Tadeusz Buzarewicz: doświadczenie w około 50 projektach dofinansowanych ze
środków UE (od 2004r.): w kierowaniu, rozliczaniu, organizacji zajęć dla uczniów Odpowiedzialny za nadzór, monitoring i rozliczenie
zadania 2, sprawozdawczość finansową po stronie Partnera, kontakt z L. 

Lider jak i Partner posiadają zaplecze techniczne do obsługi administracyjnej projektu. Lokale wyposażone są w meble i sprzęt biurowy,

10 z 46



komputery, łącze internetowe, umożliwiające prawidłową pod kątem formalnym realizację projektu. Na potrzeby projektu Lider udostępni
pomieszczenie na Biuro Projektu na terenie woj. mazowieckiego w UG Jabłonna, gdzie będzie znajdować się dokumentacja
realizowanego projektu, a Uczestnik Projektu będzie miał możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Biuro wyposażone w 2
stanowiska komputerowe, fax, telefon, drukarkę, dostęp do internetu. Dodatkowo Lider zapewni w OWP sale dydaktyczne do potrzeb
realizacji zajęć. Zarówno biuro projektu jak i wykorzystywane sale dydaktyczne będą wolne od barier architektonicznych.

D4. Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów

Dośw. Lider: 1.POKL 9.5 “Kariera poprzez edukację” – warsztaty dla 119 gimnazjalistów 2.POKL 9.1.2 “Ekstra wiedza” – zajęcia
efektywnej nauki i j. ang. dla 90 ucz.; 3.POKL 9.1.1 “Start na piątkę” – projekt
systemowy dla uczniów klas 1-3 szkół pod.; 4.POKL 9.1.1 “W szkole przedszkole” – projekt systemowy dla dzieci najmłodszych w
oddziałach przedszkolnych w SP w J. 5.Gmina Jabłonna jest także partnerem projektu pn.: “Kluczowy pakiet startowy dla uczniów
Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie” konkurs nr RPMA. 10.01.01-14-7354. Projekty zrealizowane obszarze, w
którym udzielane jest wsparcie przewidziane w ramach projektu: 4, na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie
przewidziane w ramach projektu: 4, na określonym terytorium, które dotyczyć będzie realizacja projektu: 1-4. Weyfikacja możliwa przez
MJWP.
Partner istnieje od 1998 r. Specjalizuje się w prowadzeniu kursów/ szkoleń/ zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dośw. Partner:
"Dziecięce odkrywanie świata" RPO WM 2017-2018 projekt dla dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Siedzinie. Odpowiedzialny
za organizację i realizację zadań związanych z zajęciami/ szkoleniami, "Podniesienie kwalifikacji zawodowych młodych mieszkańców
Torunia" RPO WKP: odpowiedzialny za realizację szkoleń/ zajęć na uczniów, "Zawodowo odjechani" RPO WMaz, Weryfikacja poprzez
IP.
Wszystkie wymienione projekty zakończyły się osiągnięciem zakładanych rezultatów.

D5. Sposób zarządzania projektem

Struktura zarządz.proj.liniowa. Zespół Zarządzający [ZZ] powołany z poszanow.zasady równości szans płci;skład ZZ: kierownik proj.[KP]
(1/4 etatu,um.o pracę;Lider)-os.decyz.,odp.za poprawną real.proj.,w tym planowanie zadań,zarządz. personelem,finans,zakresem
prac,komunik.,przestrzeganiem zasady równości szans i niedyskrymin.,org.form wsparcia,wybór dostawców,kontakt z IP;
organiz.zaplecza logist.; rozliczanie proj.,sprawozd.finans.i meryt.proj.; kierownik projektu u Partnera [KPP] (15h/mc; um.zlec.)-
m.in.bezpośr.nadzór nad real.zajęć zad 2.; Członkowie ZZ podlegają KP.Decyzje w proj.podejmuje KP.Klucz.decyzje
zatw.Gr.Sterująca,złożona z przedst.Lidera i P.ZZ wybrany z kadry Partnerów na zasadzie oddeleg. O wyborze personelu proj.,w tym ZZ
decyd.doświad.zaw.i kwalifik.,niezależnie od płci,wieku czy niepełnospr.i in.Personel proj. poinstruowany nt.stos.zasad równości szans i
niedyskrymin.Powołany zespół proj.różnorodny pod wzgl.płci,co zapewni zrównoważ.udział K i M w procesie decyz.Org.pracy uwzgl.formy
pracy wspierające godzenie ról rodziciel.i zaw. (m.in.elast.czas pracy,praca z domu i in.). Partnerzy wspólnie przyg.proj.Partnerstwo
utworzone przed złożeniem wniosku o dofinans.Partnerzy nie podlegają wyklucz.z możliwości otrzymania dofinans.Spełnione wymogi
dot.braku powiązań m-dzy podmiotami tworzącymi partnerstwo. Partner odp.za real.wszystkich Zad.i zarządzanie proj.Partner uczestniczy
w real.wszystkich Zad.(rekrutacja U i N,nadzór nad real.zaj.i udziałem UP w zaj.;zapewnienie sal dydakt.)i wspiera Lidera w zarządz.proj.
Proj.monitor.w sposób cykliczny pod kątem efektywności i poprawności real.Na początku wyprac.system wewn.monitor.,w tym narzędzia
monitor.postęp rzeczowy,finans.,wskaźniki,udział UP w proj.Narzędzia monit.:sprawozd.z postępu finans.- meryt.proj.,kwart.karty
monit.;wnioski dot.monit.w okres.raportach/sprawozd.,WOP. Min.co mies.spotkania ZZ oraz wizyty monitorujące zajęcia proj. L dokonał
wyboru P spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego
traktowania. Spełnione zostały wymogi dotyczące utworzenia partnerstwa, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych.

E1. Budżet projektu
E1.1 Koszty ogółem (E1.1 + E1.2)

Rok Kwota

2020 190 179,00

2021 144 476,00

Ogółem 334 655,00

E1.1.1 Koszty bezpośrednie

Rok Kwota

2020 152 143,20

2021 115 580,80

Ogółem 267 724,00
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1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich deficyty wynikające z
niepełnosprawności (Kwota ryczałtowa)

Rok Kwota

2020 97 943,20

2021 69 380,80

Ogółem 167 324,00

2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (Kwota ryczałtowa)

Rok Kwota

2020 32 600,00

2021 46 200,00

Ogółem 78 800,00

3. Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Kwota ryczałtowa)

Rok Kwota

2020 21 600,00

2021 0,00

Ogółem 21 600,00

E1.1.2 Koszty pośrednie (ryczałt)

Rok Kwota

2020 38 035,80

2021 28 895,20

Ogółem 66 931,00
jako % wartości kosztów
bezpośrednich (E1.1.2/E1.1.1) 25.00

E1.2 Kwoty ryczałtowe

Rok Kwota

2020 152 143,20

2021 115 580,80

Ogółem 267 724,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.2/E1.1) 80.00
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E1.3 Stawki jednostkowe

Rok Kwota

2020 0,00

2021 0,00

Ogółem 0,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.3/E1.1) 0.00

E1.4 Personel projektu w kosztach ogółem

Ogółem 61 624,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.4/E1.1) 18.41

E1.5 Usługi zlecone w kosztach ogółem

Ogółem 83 200,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.5/E1.1) 24.86

E1.6 Środki trwałe w kosztach ogółem

Ogółem 33 300,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.6/E1.1) 9.95

E1.7 Cross-financing w kosztach ogółem

Ogółem 33 300,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.7/E1.1) 9.95

E1.8 Wydatki ponoszone w ramach limitu środków trwałych oraz cross-financingu

Ogółem 33 300,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.8/E1.1) 9.95

E1.9 Wydatki poniesione poza terytorium UE

Ogółem 0,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.9/E1.1) 0.00

E1.10 wkład własny

Rok Kwota

2020 52 560,00

2021 34 140,00

Ogółem 86 700,00
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E1.10.1 w tym wkład prywatny

Rok Kwota

2020 0,00

2021 0,00

Ogółem 0,00

E1.10.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej

Rok Kwota

2020 0,00

2021 0,00

Ogółem 0,00

E1.10.3 w tym wkład własny wnoszony w ramach kosztów pośrednich

Rok Kwota

2020 0,00

2021 0,00

Ogółem 0,00

E1.11 Wnioskowane dofinansowanie (E1 - E10)

Rok Kwota

2020 137 619,00

2021 110 336,00

Ogółem 247 955,00

E1.12 Koszt przypadający na jednego uczestnika

Ogółem 1 681,68

E1.13 Koszt przypadający na jeden podmiot objęty wsparciem

Ogółem 167 327,50
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E2. Szczegółowy budżet projektu

Nazwa
wydatku Kategoria Symbol

partnera j.m

Rok 2020

Liczba Cena
jednostkowa Łącznie

E2.1 KOSZTY OGÓŁEM 190 179,00

E2.1.1 KOSZTY BEZPOŚREDNIE 152 143,20

1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich deficyty wynikające z niepełnosprawności 97 943,20

Wydatki zadania

1. Zajęci
a specjal
istyczne:
zajęcia r
uchowe 
z elemen
tami inte
gracji se
nsoryczn
ej - zajęc
ia rucho
we 2 OS
. X 120H 
[OWP C
HOTOM
ÓW] - w
ynagrodz
enie pro
wadzące
go (2 os.
x 120h x
32 zł/h b
rutto wra
z z poch
odny

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 96,00 32,00 3 072,00

2. Udost
ępnienie 
sal do pr
owadzen
ia zajęć 
specjalis
tycznych
ruchowy
ch z ele
mentami
integracji
sensoryc
znej - zaj
ęcia ruch
owe 240
H [OWP 
CHOTO
MÓW]

inne LID T T godzina 96,00 30,00 2 880,00

3. Zakup
pomocy 
dydaktyc
znych do
prowadz
enia zaję
ć specjal
istyczny
ch - zaję
cia rucho
we - 1 ko
mplet [O
WP CH
OTOMÓ
W]

pomoce dydaktyczne LID komplet 1,00 3 000,00 3 000,00
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4. Zajęci
a specjal
istyczne:
zajęcia r
uchowe 
z elemen
tami inte
gracji se
nsoryczn
ej - terap
ia ręki 2 
OS. X 12
0H [OW
P CHOT
OMÓW] 
- wynagr
odzenie 
prowadz
ącego (2
os. x 12
0h x 32 
zł/h brutt
o wraz z 
pochodn
ymi)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 96,00 32,00 3 072,00

5. Udost
ępnienie 
sal do pr
owadzen
ia zajęć 
specjalis
tycznych
ruchowy
ch z ele
mentami
integracji
sensoryc
znej - ter
apia ręki 
240H [O
WP CH
OTOMÓ
W]

inne LID T T godzina 96,00 30,00 2 880,00

6. Zakup
pomocy 
dydaktyc
znych do
prowadz
enia zaję
ć specjal
istyczny
ch - tera
pia ręki -
1 komple
t [OWP 
CHOTO
MÓW]

pomoce dydaktyczne LID komplet 1,00 3 000,00 3 000,00

7. Zakup
pomocy 
dydaktyc
znych - 
2 zestaw
y (kredki
, pisaki, f
arby itp.)
[OWP C
HOTOM
ÓW]

pomoce dydaktyczne LID zestaw 2,00 100,00 200,00

8. Zajęci
a terape
utyczne 
z psycho
logiem 2 
OS X 50
H [OWP 
CHOTO
MÓW] - 
wynagro
dzenie pr
owadząc
ego (2 o
s. x 50h 
x 21,76 

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 50,00 21,76 1 088,00
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zł/h brutt
o wraz z 
pochodn
ymi)
9. Udost
ępnienie 
sal do pr
owadzen
ia zajęć t
erapeuty
cznych z
psycholo
giem 100
H [OWP 
CHOTO
MÓW]

inne LID T T godzina 50,00 30,00 1 500,00

10. Zaku
p zestaw
u wielofu
nkcyjneg
o – wars
ztat pias
kowy 1 Z
ESTAW 
[OWP C
HOTOM
ÓW]

organizacja placu
zabaw LID T T zestaw 1,00 10 800,00 10 800,00

11. Zajęc
ia specja
listyczne
dla dziec
i ze spek
trum aut
yzmu 1G
R X 4 O
S. X 240
H [OWP 
JABŁON
NA] - wy
nagrodze
nie prow
adząceg
o (1 gr. x
240h x 3
0,60 zł/h
brutto wr
az z poc
hodnymi)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 96,00 30,60 2 937,60

12. Udos
tępnienie
sal do pr
owadzen
ia zajęć 
specjalis
tycznych
dla dziec
i ze spek
trum aut
yzmu 24
0H [OW
P JABŁ
ONNA]

inne LID T T godzina 96,00 30,00 2 880,00

13. Zaku
p pomoc
y dydakt
ycznych 
do prowa
dzenia z
ajęć spe
cjalistyc
znych dl
a dzieci 
ze spekt
rum auty
zmu - 1 
komplet 
(gry poz
nawczo-
edu, plan
sze edu,
puzzle, z
abawki d

pomoce dydaktyczne LID komplet 1,00 3 000,00 3 000,00
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rewniane
, dźwięk
owe) [O
WP JAB
ŁONNA]
14. Zajęc
ia terape
utyczne 
z psycho
logiem 8 
OS X 50
H [OWP 
JABŁON
NA] - wy
nagrodze
nie prow
adząceg
o (8 os. 
x 50h x 
37,90 zł/
h brutto 
wraz z p
ochodny
mi)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 200,00 37,90 7 580,00

15. Udos
tępnienie
sal do pr
owadzen
ia zajęć t
erapeuty
cznych z
psycholo
giem 400
H [OWP 
JABŁON
NA]

inne LID T T godzina 200,00 30,00 6 000,00

16. Zajęc
ia specja
listyczne
integracji
sensoryc
znej 1G
R X 8 O
S X 760
H [OWP 
JABŁON
NA] - wy
nagrodze
nie prow
adząceg
o (1gr. x 
760h x 2
8,40 zł/h
brutto wr
az z poc
hodnymi)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 304,00 28,40 8 633,60

17. Udos
tępnienie
sal do pr
owadzen
ia specja
listyczny
ch zajęć 
integracji
sensoryc
znej 760
H [OWP 
JABŁON
NA]

inne LID T T godzina 304,00 30,00 9 120,00

18. Zaku
p pomoc
y dydakt
ycznych 
do prowa
dzenia z
ajęć inte
gracji se
nsoryczn
ej - 1 ko
mplet [O
WP JAB
ŁONNA]

pomoce dydaktyczne LID komplet 1,00 3 000,00 3 000,00
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19. Zaku
p pomoc
y dydakt
ycznych 
- 8 zesta
wów (kre
dki, pisa
ki, farby i
tp.) [OW
P JABŁ
ONNA]

pomoce dydaktyczne LID zestaw 8,00 100,00 800,00

20. Zaku
p zabaw
ki wielofu
nkcyjnej 
– traktor 
sensoryc
zny 1 SZ
T. [OWP
JABŁON
NA]

organizacja placu
zabaw LID T T T sztuka 1,00 11 700,00 11 700,00

21. Zaku
p zestaw
u wielofu
nkcyjneg
o – wars
ztat pias
kowy 1 Z
ESTAW 
[OWP J
ABŁONN
A]

organizacja placu
zabaw LID T T zestaw 1,00 10 800,00 10 800,00

2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów 32 600,00

Wydatki zadania

1. Zajęci
a dodatk
owe z za
kresu efe
ktywnej 
nauki [O
WP JAB
ŁONNA] 
- wynagr
odzenie 
prowadz
ącego (4
gr.x 40 h
/gr x 70 
zł/h; um
owa cywi
lno-praw
na/usług
a)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 40,00 70,00 2 800,00

2. Zakup
materiałó
w dydakt
ycznych 
do zajęć 
(ćwiczen
ia) - efek
tywna na
uka [OW
P JABŁ
ONNA] –
40 OS

pomoce dydaktyczne P osoba 40,00 70,00 2 800,00

3. Zajęci
a dodatk
owe z za
kresu tre
ningu um
iejętnośc
i społecz
nych [O
WP JAB
ŁONNA] 
- wynagr
odzenie 
prowadz
ącego(3g
r.x 40 h/
gr x 70 z

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 30,00 70,00 2 100,00
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ł/h; umo
wa cywil
no-prawn
a/usługa)
4. Zakup
materiałó
w dydakt
ycznych 
do zajęć 
– trening
umiejętn
ości społ
ecznych 
(ćwiczen
ia) [OW
P JABŁ
ONNA] - 
30 OS.

pomoce dydaktyczne P osoba 30,00 100,00 3 000,00

5. Zajęci
a dodatk
owe z za
kresu art
erapii [O
WP JAB
ŁONNA] 
- wynagr
odzenie 
prowadz
ącego (4
gr x 40h/
gr x 70 z
ł/h; umo
wa cywil
no-prawn
a/usługa)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 40,00 70,00 2 800,00

6. Zakup
materiałó
w dydakt
ycznych 
do zajęć 
- arterapi
a (ćwicz
enia) [O
WP JAB
ŁONNA] 
- 40 OS.

pomoce dydaktyczne P osoba 40,00 70,00 2 800,00

7. Zajęci
a dodatk
owe z za
kresu efe
ktywnej 
nauki [O
WP CH
OTOMÓ
W] -wyn
agrodzen
ie prowa
dzącego 
(4gr.x 40
h/gr x 70
zł/h; um
owa cywi
lno-praw
na/usług
a)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 40,00 70,00 2 800,00

8. Zakup
materiałó
w dydakt
ycznych
do zajęć 
- efektyw
na nauka
(ćwiczen
ia) [OW
P CHOT
OMÓW] 
- 40 OS.

pomoce dydaktyczne P osoba 40,00 70,00 2 800,00

9. Zajęci
a dodatk
owe z za
kresu tre
ningu um
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iejętnośc
i społecz
nych [O
WP CH
OTOMÓ
W] - wyn
agrodzen
ie prowa
dzącego 
(3gr.x 40
h/gr x 70
zł/h; um
owa cywi
lno-praw
na/usług
a)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 30,00 70,00 2 100,00

10. Zaku
p materi
ałów dyd
aktyczny
ch do zaj
ęć – tren
ing umiej
ętności s
połeczny
ch (ćwic
zenia) [O
WP CH
OTOMÓ
W]- 30 O
S

pomoce dydaktyczne P osoba 30,00 100,00 3 000,00

11. Zajęc
ia dodatk
owe z za
kresu art
erapii [O
WP CH
OTOMÓ
W](4gr.x
40 h/gr x
70 zł/h; 
umowa c
ywilno-pr
awna/usł
uga)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 40,00 70,00 2 800,00

12. Zaku
p materi
ałów dyd
aktyczny
ch do zaj
ęć - arter
apia (ćwi
czenia) [
OWP C
HOTOM
ÓW] - 40
OS

pomoce dydaktyczne P osoba 40,00 70,00 2 800,00

3. Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 21 600,00

Wydatki zadania

1. Kurs d
oskonalą
cy - Tera
pia SI I s
topnia - 
2 OS. X 
40H [O
WP CH
OTOMÓ
W]

kursy/szkolenia/studia
podyplomowe LID T osoba 2,00 1 500,00 3 000,00

2. Kurs d
oskonalą
cy - Tera
pia SI I s
topnia - 
2 OS. X 
40H [O
WP JAB
ŁONNA]

kursy/szkolenia/studia
podyplomowe LID T osoba 2,00 1 500,00 3 000,00

3. Kurs d
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oskonalą
cy - Tera
pia SI II 
stopnia -
2 OS. X 
190H [O
WP CH
OTOMÓ
W]

kursy/szkolenia/studia
podyplomowe LID T T osoba 2,00 3 900,00 7 800,00

4. Kurs d
oskonalą
cy - Tera
pia SI II 
stopnia -
2 OS. X 
190 H [O
WP JAB
ŁONNA]

kursy/szkolenia/studia
podyplomowe LID T T osoba 2,00 3 900,00 7 800,00

E2.1.2 KOSZTY POŚREDNIE 38 035,80

jako % kosztów bezpośrednich (E2.1.2/E2.1.1) 25,00

E2.1.3 Wkład własny 52 560,00

E2.1.3.1 w tym wkład prywatny 0,00

E2.1.3.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00

E2.1.3.3 w tym wkład własny wnoszony w ramach kosztów pośrednich 0,00

E2.1.4 Wydatki bez pomocy publicznej/de minimins 152 143,20

E2.1.5 Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00

E2.1.6 Wydatki objęte pomocą de minimis 0,00
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E2. Szczegółowy budżet projektu

Nazwa
wydatku Kategoria Symbol

partnera j.m

Rok 2021

Liczba Cena
jednostkowa Łącznie

E2.1 KOSZTY OGÓŁEM 144 476,00

E2.1.1 KOSZTY BEZPOŚREDNIE 115 580,80

1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich deficyty wynikające z niepełnosprawności 69 380,80

Wydatki zadania

1. Zajęci
a specjal
istyczne:
zajęcia r
uchowe 
z elemen
tami inte
gracji se
nsoryczn
ej - zajęc
ia rucho
we 2 OS
. X 120H 
[OWP C
HOTOM
ÓW] - w
ynagrodz
enie pro
wadzące
go (2 os.
x 120h x
32 zł/h b
rutto wra
z z poch
odny

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 144,00 32,00 4 608,00

2. Udost
ępnienie 
sal do pr
owadzen
ia zajęć 
specjalis
tycznych
ruchowy
ch z ele
mentami
integracji
sensoryc
znej - zaj
ęcia ruch
owe 240
H [OWP 
CHOTO
MÓW]

inne LID T T godzina 144,00 30,00 4 320,00

3. Zakup
pomocy 
dydaktyc
znych do
prowadz
enia zaję
ć specjal
istyczny
ch - zaję
cia rucho
we - 1 ko
mplet [O
WP CH
OTOMÓ
W]

pomoce dydaktyczne LID komplet 0,00 0,00 0,00

Pe
rs

on
el

 p
ro

je
kt

u 
(T

/N
)

Za
da

ni
e 

zle
co

ne
 (T

/N
)

Cr
os

s-
fin

an
ci

ng
 (T

/N
)

Sr
od

ki
 tr

w
ał

e 
(T

/N
)

W
yd

at
ki

 p
on

os
zo

ne
 p

oz
a 

te
ry

t. 
UE

 (T
/N

)

Po
m

oc
 p

ub
lic

zn
a 

(T
/N

)

Po
m

oc
 d

e 
m

in
im

is
 (T

/N
)

St
aw

ka
 je

dn
os

tk
ow

a 
ty

p 
I (

T/
N)

St
aw

ka
 je

dn
os

tk
ow

a 
ty

p 
II (

T/
N)

W
kł

ad
 w

ła
sn

y (
T/

N)

W
kł

ad
 n

ie
pi

en
ię

żn
y (

T/
N)

23 z 46



4. Zajęci
a specjal
istyczne:
zajęcia r
uchowe 
z elemen
tami inte
gracji se
nsoryczn
ej - terap
ia ręki 2 
OS. X 12
0H [OW
P CHOT
OMÓW] 
- wynagr
odzenie 
prowadz
ącego (2
os. x 12
0h x 32 
zł/h brutt
o wraz z 
pochodn
ymi)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 144,00 32,00 4 608,00

5. Udost
ępnienie 
sal do pr
owadzen
ia zajęć 
specjalis
tycznych
ruchowy
ch z ele
mentami
integracji
sensoryc
znej - ter
apia ręki 
240H [O
WP CH
OTOMÓ
W]

inne LID T T godzina 144,00 30,00 4 320,00

6. Zakup
pomocy 
dydaktyc
znych do
prowadz
enia zaję
ć specjal
istyczny
ch - tera
pia ręki -
1 komple
t [OWP 
CHOTO
MÓW]

pomoce dydaktyczne LID komplet 0,00 0,00 0,00

7. Zakup
pomocy 
dydaktyc
znych - 
2 zestaw
y (kredki
, pisaki, f
arby itp.)
[OWP C
HOTOM
ÓW]

pomoce dydaktyczne LID zestaw 0,00 0,00 0,00

8. Zajęci
a terape
utyczne 
z psycho
logiem 2 
OS X 50
H [OWP 
CHOTO
MÓW] - 
wynagro
dzenie pr
owadząc
ego (2 o
s. x 50h 
x 21,76 

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 50,00 21,76 1 088,00
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zł/h brutt
o wraz z 
pochodn
ymi)
9. Udost
ępnienie 
sal do pr
owadzen
ia zajęć t
erapeuty
cznych z
psycholo
giem 100
H [OWP 
CHOTO
MÓW]

inne LID T T godzina 50,00 30,00 1 500,00

10. Zaku
p zestaw
u wielofu
nkcyjneg
o – wars
ztat pias
kowy 1 Z
ESTAW 
[OWP C
HOTOM
ÓW]

organizacja placu
zabaw LID T T zestaw 0,00 0,00 0,00

11. Zajęc
ia specja
listyczne
dla dziec
i ze spek
trum aut
yzmu 1G
R X 4 O
S. X 240
H [OWP 
JABŁON
NA] - wy
nagrodze
nie prow
adząceg
o (1 gr. x
240h x 3
0,60 zł/h
brutto wr
az z poc
hodnymi)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 144,00 30,60 4 406,40

12. Udos
tępnienie
sal do pr
owadzen
ia zajęć 
specjalis
tycznych
dla dziec
i ze spek
trum aut
yzmu 24
0H [OW
P JABŁ
ONNA]

inne LID T T godzina 144,00 30,00 4 320,00

13. Zaku
p pomoc
y dydakt
ycznych 
do prowa
dzenia z
ajęć spe
cjalistyc
znych dl
a dzieci 
ze spekt
rum auty
zmu - 1 
komplet 
(gry poz
nawczo-
edu, plan
sze edu,
puzzle, z
abawki d

pomoce dydaktyczne LID komplet 0,00 0,00 0,00
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rewniane
, dźwięk
owe) [O
WP JAB
ŁONNA]
14. Zajęc
ia terape
utyczne 
z psycho
logiem 8 
OS X 50
H [OWP 
JABŁON
NA] - wy
nagrodze
nie prow
adząceg
o (8 os. 
x 50h x 
37,90 zł/
h brutto 
wraz z p
ochodny
mi)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 200,00 37,90 7 580,00

15. Udos
tępnienie
sal do pr
owadzen
ia zajęć t
erapeuty
cznych z
psycholo
giem 400
H [OWP 
JABŁON
NA]

inne LID T T godzina 200,00 30,00 6 000,00

16. Zajęc
ia specja
listyczne
integracji
sensoryc
znej 1G
R X 8 O
S X 760
H [OWP 
JABŁON
NA] - wy
nagrodze
nie prow
adząceg
o (1gr. x 
760h x 2
8,40 zł/h
brutto wr
az z poc
hodnymi)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 456,00 28,40 12 950,40

17. Udos
tępnienie
sal do pr
owadzen
ia specja
listyczny
ch zajęć 
integracji
sensoryc
znej 760
H [OWP 
JABŁON
NA]

inne LID T T godzina 456,00 30,00 13 680,00

18. Zaku
p pomoc
y dydakt
ycznych 
do prowa
dzenia z
ajęć inte
gracji se
nsoryczn
ej - 1 ko
mplet [O
WP JAB
ŁONNA]

pomoce dydaktyczne LID komplet 0,00 0,00 0,00
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19. Zaku
p pomoc
y dydakt
ycznych 
- 8 zesta
wów (kre
dki, pisa
ki, farby i
tp.) [OW
P JABŁ
ONNA]

pomoce dydaktyczne LID zestaw 0,00 0,00 0,00

20. Zaku
p zabaw
ki wielofu
nkcyjnej 
– traktor 
sensoryc
zny 1 SZ
T. [OWP
JABŁON
NA]

organizacja placu
zabaw LID T T T sztuka 0,00 0,00 0,00

21. Zaku
p zestaw
u wielofu
nkcyjneg
o – wars
ztat pias
kowy 1 Z
ESTAW 
[OWP J
ABŁONN
A]

organizacja placu
zabaw LID T T zestaw 0,00 0,00 0,00

2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów 46 200,00

Wydatki zadania

1. Zajęci
a dodatk
owe z za
kresu efe
ktywnej 
nauki [O
WP JAB
ŁONNA] 
- wynagr
odzenie 
prowadz
ącego (4
gr.x 40 h
/gr x 70 
zł/h; um
owa cywi
lno-praw
na/usług
a)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 120,00 70,00 8 400,00

2. Zakup
materiałó
w dydakt
ycznych 
do zajęć 
(ćwiczen
ia) - efek
tywna na
uka [OW
P JABŁ
ONNA] –
40 OS

pomoce dydaktyczne P osoba 0,00 0,00 0,00

3. Zajęci
a dodatk
owe z za
kresu tre
ningu um
iejętnośc
i społecz
nych [O
WP JAB
ŁONNA] 
- wynagr
odzenie 
prowadz
ącego(3g
r.x 40 h/
gr x 70 z

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 90,00 70,00 6 300,00
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ł/h; umo
wa cywil
no-prawn
a/usługa)
4. Zakup
materiałó
w dydakt
ycznych 
do zajęć 
– trening
umiejętn
ości społ
ecznych 
(ćwiczen
ia) [OW
P JABŁ
ONNA] - 
30 OS.

pomoce dydaktyczne P osoba 0,00 0,00 0,00

5. Zajęci
a dodatk
owe z za
kresu art
erapii [O
WP JAB
ŁONNA] 
- wynagr
odzenie 
prowadz
ącego (4
gr x 40h/
gr x 70 z
ł/h; umo
wa cywil
no-prawn
a/usługa)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 120,00 70,00 8 400,00

6. Zakup
materiałó
w dydakt
ycznych 
do zajęć 
- arterapi
a (ćwicz
enia) [O
WP JAB
ŁONNA] 
- 40 OS.

pomoce dydaktyczne P osoba 0,00 0,00 0,00

7. Zajęci
a dodatk
owe z za
kresu efe
ktywnej 
nauki [O
WP CH
OTOMÓ
W] -wyn
agrodzen
ie prowa
dzącego 
(4gr.x 40
h/gr x 70
zł/h; um
owa cywi
lno-praw
na/usług
a)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 120,00 70,00 8 400,00

8. Zakup
materiałó
w dydakt
ycznych
do zajęć 
- efektyw
na nauka
(ćwiczen
ia) [OW
P CHOT
OMÓW] 
- 40 OS.

pomoce dydaktyczne P osoba 0,00 0,00 0,00

9. Zajęci
a dodatk
owe z za
kresu tre
ningu um

28 z 46



iejętnośc
i społecz
nych [O
WP CH
OTOMÓ
W] - wyn
agrodzen
ie prowa
dzącego 
(3gr.x 40
h/gr x 70
zł/h; um
owa cywi
lno-praw
na/usług
a)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 90,00 70,00 6 300,00

10. Zaku
p materi
ałów dyd
aktyczny
ch do zaj
ęć – tren
ing umiej
ętności s
połeczny
ch (ćwic
zenia) [O
WP CH
OTOMÓ
W]- 30 O
S

pomoce dydaktyczne P osoba 0,00 0,00 0,00

11. Zajęc
ia dodatk
owe z za
kresu art
erapii [O
WP CH
OTOMÓ
W](4gr.x
40 h/gr x
70 zł/h; 
umowa c
ywilno-pr
awna/usł
uga)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 120,00 70,00 8 400,00

12. Zaku
p materi
ałów dyd
aktyczny
ch do zaj
ęć - arter
apia (ćwi
czenia) [
OWP C
HOTOM
ÓW] - 40
OS

pomoce dydaktyczne P osoba 0,00 0,00 0,00

3. Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 0,00

Wydatki zadania

1. Kurs d
oskonalą
cy - Tera
pia SI I s
topnia - 
2 OS. X 
40H [O
WP CH
OTOMÓ
W]

kursy/szkolenia/studia
podyplomowe LID T osoba 0,00 0,00 0,00

2. Kurs d
oskonalą
cy - Tera
pia SI I s
topnia - 
2 OS. X 
40H [O
WP JAB
ŁONNA]

kursy/szkolenia/studia
podyplomowe LID T osoba 0,00 0,00 0,00

3. Kurs d
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oskonalą
cy - Tera
pia SI II 
stopnia -
2 OS. X 
190H [O
WP CH
OTOMÓ
W]

kursy/szkolenia/studia
podyplomowe LID T T osoba 0,00 0,00 0,00

4. Kurs d
oskonalą
cy - Tera
pia SI II 
stopnia -
2 OS. X 
190 H [O
WP JAB
ŁONNA]

kursy/szkolenia/studia
podyplomowe LID T T osoba 0,00 0,00 0,00

E2.1.2 KOSZTY POŚREDNIE 28 895,20

jako % kosztów bezpośrednich (E2.1.2/E2.1.1) 25,00

E2.1.3 Wkład własny 34 140,00

E2.1.3.1 w tym wkład prywatny 0,00

E2.1.3.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00

E2.1.3.3 w tym wkład własny wnoszony w ramach kosztów pośrednich 0,00

E2.1.4 Wydatki bez pomocy publicznej/de minimins 115 580,80

E2.1.5 Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00

E2.1.6 Wydatki objęte pomocą de minimis 0,00
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E2. Szczegółowy budżet projektu

Nazwa wydatku Kategoria Symbol
partnera j.m

Razem

Liczba Łącznie

E2.1 KOSZTY OGÓŁEM 334 655,00

E2.1.1 KOSZTY BEZPOŚREDNIE 267 724,00

1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich deficyty wynikające z niep
ełnosprawności 167 324,00

Wydatki zadania

1. Zajęcia
specjalistyczne:
zajęcia ruchowe z
elementami integracji
sensorycznej -
zajęcia ruchowe 2
OS. X 120H [OWP
CHOTOMÓW] -
wynagrodzenie
prowadzącego (2 os.
x 120h x 32 zł/h
brutto wraz z
pochodny

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 240,00 7 680,00

2. Udostępnienie sal
do prowadzenia zajęć
specjalistycznych
ruchowych z
elementami integracji
sensorycznej -
zajęcia ruchowe
240H [OWP
CHOTOMÓW]

inne LID T T godzina 240,00 7 200,00

3. Zakup pomocy
dydaktycznych do
prowadzenia zajęć
specjalistycznych -
zajęcia ruchowe - 1
komplet [OWP
CHOTOMÓW]

pomoce dydaktyczne LID komplet 1,00 3 000,00

4. Zajęcia
specjalistyczne:
zajęcia ruchowe z
elementami integracji
sensorycznej -
terapia ręki 2 OS. X
120H [OWP
CHOTOMÓW] -
wynagrodzenie
prowadzącego (2 os.
x 120h x 32 zł/h
brutto wraz z
pochodnymi)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 240,00 7 680,00

5. Udostępnienie sal
do prowadzenia zajęć
specjalistycznych
ruchowych z
elementami integracji
sensorycznej -
terapia ręki 240H
[OWP CHOTOMÓW]

inne LID T T godzina 240,00 7 200,00

6. Zakup pomocy
dydaktycznych do
prowadzenia zajęć
specjalistycznych -
terapia ręki - 1

pomoce dydaktyczne LID komplet 1,00 3 000,00
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komplet [OWP
CHOTOMÓW]
7. Zakup pomocy
dydaktycznych - 2
zestawy (kredki,
pisaki, farby itp.)
[OWP CHOTOMÓW]

pomoce dydaktyczne LID zestaw 2,00 200,00

8. Zajęcia
terapeutyczne z
psychologiem 2 OS X
50H [OWP
CHOTOMÓW] -
wynagrodzenie
prowadzącego (2 os.
x 50h x 21,76 zł/h
brutto wraz z
pochodnymi)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 100,00 2 176,00

9. Udostępnienie sal
do prowadzenia zajęć
terapeutycznych z
psychologiem 100H
[OWP CHOTOMÓW]

inne LID T T godzina 100,00 3 000,00

10. Zakup zestawu
wielofunkcyjnego –
warsztat piaskowy 1
ZESTAW [OWP
CHOTOMÓW]

organizacja placu
zabaw LID T T zestaw 1,00 10 800,00

11. Zajęcia
specjalistyczne dla
dzieci ze spektrum
autyzmu 1GR X 4
OS. X 240H [OWP
JABŁONNA] -
wynagrodzenie
prowadzącego (1 gr.
x 240h x 30,60 zł/h
brutto wraz z
pochodnymi)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 240,00 7 344,00

12. Udostępnienie sal
do prowadzenia zajęć
specjalistycznych dla
dzieci ze spektrum
autyzmu 240H [OWP
JABŁONNA]

inne LID T T godzina 240,00 7 200,00

13. Zakup pomocy
dydaktycznych do
prowadzenia zajęć
specjalistycznych dla
dzieci ze spektrum
autyzmu - 1 komplet
(gry poznawczo-edu,
plansze edu, puzzle,
zabawki drewniane,
dźwiękowe) [OWP
JABŁONNA]

pomoce dydaktyczne LID komplet 1,00 3 000,00

14. Zajęcia
terapeutyczne z
psychologiem 8 OS X
50H [OWP
JABŁONNA] -
wynagrodzenie
prowadzącego (8 os.
x 50h x 37,90 zł/h
brutto wraz z
pochodnymi)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 400,00 15 160,00

15. Udostępnienie sal
do prowadzenia zajęć
terapeutycznych z
psychologiem 400H
[OWP JABŁONNA]

inne LID T T godzina 400,00 12 000,00

16. Zajęcia
specjalistyczne
integracji
sensorycznej 1GR X
8 OS X 760H [OWP
JABŁONNA] -
wynagrodzenie
prowadzącego (1gr. x
760h x 28,40 zł/h

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

LID T godzina 760,00 21 584,00
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brutto wraz z
pochodnymi)
17. Udostępnienie sal
do prowadzenia
specjalistycznych
zajęć integracji
sensorycznej 760H
[OWP JABŁONNA]

inne LID T T godzina 760,00 22 800,00

18. Zakup pomocy
dydaktycznych do
prowadzenia zajęć
integracji
sensorycznej - 1
komplet [OWP
JABŁONNA]

pomoce dydaktyczne LID komplet 1,00 3 000,00

19. Zakup pomocy
dydaktycznych - 8
zestawów (kredki,
pisaki, farby itp.)
[OWP JABŁONNA]

pomoce dydaktyczne LID zestaw 8,00 800,00

20. Zakup zabawki
wielofunkcyjnej –
traktor sensoryczny
1 SZT. [OWP
JABŁONNA]

organizacja placu
zabaw LID T T T sztuka 1,00 11 700,00

21. Zakup zestawu
wielofunkcyjnego –
warsztat piaskowy 1
ZESTAW [OWP
JABŁONNA]

organizacja placu
zabaw LID T T zestaw 1,00 10 800,00

2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów 78 800,00

Wydatki zadania

1. Zajęcia dodatkowe
z zakresu efektywnej
nauki [OWP
JABŁONNA] -
wynagrodzenie
prowadzącego (4gr.x
40 h/gr x 70 zł/h;
umowa cywilno-
prawna/usługa)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 160,00 11 200,00

2. Zakup materiałów
dydaktycznych do
zajęć (ćwiczenia) -
efektywna nauka
[OWP JABŁONNA] –
40 OS

pomoce dydaktyczne P osoba 40,00 2 800,00

3. Zajęcia dodatkowe
z zakresu treningu
umiejętności
społecznych [OWP
JABŁONNA] -
wynagrodzenie
prowadzącego(3gr.x
40 h/gr x 70 zł/h;
umowa cywilno-
prawna/usługa)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 120,00 8 400,00

4. Zakup materiałów
dydaktycznych do
zajęć – trening
umiejętności
społecznych
(ćwiczenia) [OWP
JABŁONNA] - 30 OS.

pomoce dydaktyczne P osoba 30,00 3 000,00

5. Zajęcia dodatkowe
z zakresu arterapii
[OWP JABŁONNA] -
wynagrodzenie
prowadzącego (4gr x
40h/gr x 70 zł/h;
umowa cywilno-
prawna/usługa)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 160,00 11 200,00

6. Zakup materiałów
dydaktycznych do
zajęć - arterapia
(ćwiczenia) [OWP
JABŁONNA] - 40 OS.

pomoce dydaktyczne P osoba 40,00 2 800,00
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7. Zajęcia dodatkowe
z zakresu efektywnej
nauki [OWP
CHOTOMÓW] -
wynagrodzenie
prowadzącego (4gr.x
40 h/gr x 70 zł/h;
umowa cywilno-
prawna/usługa)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 160,00 11 200,00

8. Zakup materiałów
dydaktycznych do
zajęć - efektywna
nauka (ćwiczenia)
[OWP CHOTOMÓW]
- 40 OS.

pomoce dydaktyczne P osoba 40,00 2 800,00

9. Zajęcia dodatkowe
z zakresu treningu
umiejętności
społecznych [OWP
CHOTOMÓW] -
wynagrodzenie
prowadzącego (3gr.x
40 h/gr x 70 zł/h;
umowa cywilno-
prawna/usługa)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 120,00 8 400,00

10. Zakup materiałów
dydaktycznych do
zajęć – trening
umiejętności
społecznych
(ćwiczenia) [OWP
CHOTOMÓW]- 30
OS

pomoce dydaktyczne P osoba 30,00 3 000,00

11. Zajęcia
dodatkowe z zakresu
arterapii [OWP
CHOTOMÓW](4gr.x
40 h/gr x 70 zł/h;
umowa cywilno-
prawna/usługa)

dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse
edukacyjne dzieci

P T godzina 160,00 11 200,00

12. Zakup materiałów
dydaktycznych do
zajęć - arterapia
(ćwiczenia) [OWP
CHOTOMÓW] - 40
OS

pomoce dydaktyczne P osoba 40,00 2 800,00

3. Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczegól
ności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 21 600,00

Wydatki zadania

1. Kurs doskonalący
- Terapia SI I stopnia
- 2 OS. X 40H [OWP
CHOTOMÓW]

kursy/szkolenia/studia
podyplomowe LID T osoba 2,00 3 000,00

2. Kurs doskonalący
- Terapia SI I stopnia
- 2 OS. X 40H [OWP
JABŁONNA]

kursy/szkolenia/studia
podyplomowe LID T osoba 2,00 3 000,00

3. Kurs doskonalący
- Terapia SI II stopnia
- 2 OS. X 190H
[OWP CHOTOMÓW]

kursy/szkolenia/studia
podyplomowe LID T T osoba 2,00 7 800,00

4. Kurs doskonalący
- Terapia SI II stopnia
- 2 OS. X 190 H
[OWP JABŁONNA]

kursy/szkolenia/studia
podyplomowe LID T T osoba 2,00 7 800,00

E2.1.2 KOSZTY POŚREDNIE 66 931,00

jako % kosztów bezpośrednich (E2.1.2/E2.1.1) 25,00

E2.1.3 Wkład własny 86 700,00

E2.1.3.1 w tym wkład prywatny 0,00

E2.1.3.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00

E2.1.3.3 w tym wkład własny wnoszony w ramach kosztów pośrednich 0,00

E2.1.4 Wydatki bez pomocy publicznej/de minimins 267 724,00
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E2.1.5 Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00
E2.1.6 Wydatki objęte pomocą de minimis 0,00

E3. Uzasadnienie wydatków
Opisz metodologię wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis:

nie dotyczy

Lp. Uzasadnienie wydatków:

1
Uzasadnienie zlecania usług w projekcie

W ramach projektu zostanie zlecona realizacja zadania nr 3, czyli kursów doszkalających dla n-li. Kursy te będą prowadzone przez specjalistów,
zakończone egzaminem zewnętrznym z możliwością uzyskania certyfikatu. OP nie posiada takich kompetencji, aby samodzielnie zrealizować zadanie.

Lp. Uzasadnienie wydatków:

2

Uzasadnienie przyjętych sposobów pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Zakup wyposażenia placów zabaw dla każdej z OWP jest elementem warunkującym powodzenie realizacji projektu poprzez kompleksowe podejście oraz
troskę o harmonijny rozwój dzieci. Z analizy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę jedyną formą pozyskania tychże sprzętów jest ich zakup zgodnie z
Ustawą PZP.

Lp. Uzasadnienie wydatków:

3

Uzasadnienie dla cross-financing'u / Wyliczenie wartości wydatków ponosznych w ramach limitu środków trwałych oraz wydatków ponoszonych w ramach
cross-financing'u

W ramach projektu zakupione zostaną środki trwałe (cross-financing), które stanowią elementy wyposażenia placów zabaw dostosowujące je do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami. Urządzenia te są potrzebne do prowadzenia zajęć terapii sensorycznej w ramach zadania 1. Zakup infrastruktury spełnia
wymagania RK - elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości.
Zakupione zostaną:
Zakup zestawu wielofunkcyjnego – warsztat piaskowy 1 SZT. [OWP CHOTOMÓW] – 10 800,00 zł;
Zakup zabawki wielofunkcyjnej – traktor sensoryczny 1 SZT. [OWP JABŁONNA] – 11 700,00 zł;
Zakup zestawu wielofunkcyjnego – warsztat piaskowy 1 SZT. [OWP JABŁONNA] – 10800,00 zł.
Wartość jednostkowa ww. sprzętów przekracza ponad 3,5 tys. netto, w związku z czym zostały one zakwalifikowane do kategorii środków trwałych,
bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu. Środki nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji będą wykorzystywane na działalność
statutową OWP uczestniczących w projekcie - sprzęt będzie wykorzystywany podczas realizacji zajęć projektowych dla dzieci z niepełnosprawnościami, a
po zakończeniu projektu będzie nadal służył OWP jako element zajęć SI i wolnej zabawy. Zakup tych sprzętów jest jedynym możliwym sposobem ich
pozyskania, biorąc pod uwagę sposób ich wykorzystywania. Zaproponowane w ramach projektu sprzęty będą zaprojektowane zgodnie z koncepcją
uniwersalnego projektowania. Przed przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadzona została diagnoza potrzeb OWP w zakresie obszaru
wsparcia, uwzględniająca inwentaryzację posiadanego sprzętu (ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych
perspektywach finansowych i wciąż używanego), zatwierdzona przez organ prowadzący ww. OWP. Wnioskodawca zapewnia zgodność proponowanego w
projekcie wsparcia z przeprowadzoną diagnozą. Nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Potrzeba wydatkowania środków została
potwierdzona analizą potrzeb OWP w zakresie wyposażenia. Infrastruktura zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Zakup sprzętu
konieczny ze względu na braki w wyposażeniu bazy dydaktycznej OWP i konieczność zapewnienia w ramach infrastruktury dydaktycznej warunków dla
OzN. Zakupiona infrastruktura przyczyni się do zwiększenia dostosowania placów zabaw do OzN. Wartość wydatków ponoszonych w ramach limitu środków
trwałych i cross-financingu nie przekracza limitu określonego w SZOOP RPO WM oraz w Regulaminie konkursu. Zakupione elementy są zgodne z „Listą
najczęściej finansowanych towarów i usług” dołączonej do RK.
OŚWIADCZENIE: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. (obowiązujących od dnia 23.08.2017 r.) (str. 21): „Zgodnie z
postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi
być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc
pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta, z zastrzeżeniem pkt 7. W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej
wprowadzają inne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami”;

Lp. Uzasadnienie wydatków:

4

Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników

Wkład własny w projekcie wynosi 25,91% wartości projektu. Zostanie w całości wniesiony przez Lidera (Gmina Jabłonna): w formie niefinansowej -
udostępnienie sal dydaktycznych do prowadzenia zajęć w projekcie (stawka zgodna z obowiązująca uchwałą OP) oraz w formie finansowej: Zakup zabawki
wielofunkcyjnej – traktor sensoryczny 1 SZT. [OWP JABŁONNA] – 11 700,00 zł; Kurs doskonalący - Terapia SI II stopnia - 2 OS. X 190H [OWP
CHOTOMÓW]; Kurs doskonalący - Terapia SI II stopnia - 2 OS. X 190 H [OWP JABŁONNA]. W sumie wkład własny wyniesie: 86 700,00 zł.
OŚWIADCZENIE: Wnioskodawca zapewnia, że wkład własny niepieniężny wnoszony w projekcie będzie kwalifikowalny na podstawie brzmienia poniższego
zapisu Wytycznych: "wkładu niepieniężnego, ponieważ Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. (obowiązujących od dnia
23.08.2017 r.) (str. 63): „3) Wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości)72 był współfinansowany ze środków unijnych
lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, jest niekwalifikowalny (podwójne finansowanie).”

Lp. Uzasadnienie wydatków:

5
Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium kraju lub PO

nie dotyczy
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Lp. Uzasadnienie wydatków:

6
Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia

nie dotyczy

Lp. Uzasadnienie wydatków:

7
Uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT

Uzasadnienie dla zadań rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych:

Zad. Uzasadnienie

1

Na podstawie "Diagnozy" przeprowadzonej w OWP stwierdzono konieczność wyrównywania deficytów wynikających z niepełnosprawności dzieci z
niepełnosprawnościami poprzez realizowanie dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w
wychowaniu przedszkolnym poprzez rozszerzenie zakresu zajęć w w/w OWP o zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa
oświatowego, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje
emocjonalno-społeczne, terapeutyczne, które będą prowadzone przez n-li przedszkolnych w czasie, gdy dzieci przebywają w OWP również po zakończeniu
realizacji projektu. 
Dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadania to:
- dzienniki zajęć prowadzonych w projekcie;
- dokumentacja zdjęciowa;
- protokoły odbioru sprzętu;
- analizy i raporty wytworzone w ramach projektu dot. zrealizowanych zadań i osiągniętych wskaźników.

Zad. Uzasadnienie

2

Na podstawie "Diagnozy" przeprowadzonej w OWP stwierdzono konieczność wyrównywania deficytów dzieci, których najbardziej efektywnym sposobem jest
rozszerzenie zakresu zajęć w w/w OWP o zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego, zajęcia stymulujące rozwój
psychoruchowy, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, które będą
prowadzone przez n-li przedszkolnych w czasie, gdy dzieci przebywają w OWP również po zakończeniu realizacji projektu.
Dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadania to:
- dzienniki zajęć prowadzonych w projekcie;
- dokumentacja zdjęciowa;
- protokoły odbioru sprzętu;
- analizy i raporty wytworzone w ramach projektu dot. zrealizowanych zadań i osiągniętych wskaźników.

Zad. Uzasadnienie

3

Na podstawie "Diagnozy" przeprowadzonej w OWP stwierdzono konieczność doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli OWP do
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w obszarze integracji sensorycznej.
Dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadania to:
- dokumentacja wyboru jednostki realizującej kursy;
- lista obecności uczestników projektu na szkoleniu;
- uzyskane certyfikaty.

Uzasadnienie pozostałych wydatków przedstawionych w szczegółowym budżecie projektu:

Lp. Uzasadnienie

1
Wskazane stawki obowiązują dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego. Nauczyciele we wskazanych placówkach są zatrudnieni, zgodnie z brzmieniem art. 10 a) Karty Nauczyciela (Dz.U. 2018 r. poz.
967), na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą Kodeks pracy (Dz.U.2018 r. poz.917). Stawka wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zgodna z przepisami ustawy Karta Nauczyciela.

Lp. Uzasadnienie

2

Kurs doskonalący dla nauczycieli z zakresu integracji sensorycznej (230 godzin dydaktycznych) I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej
(PTIS) jest jedynym tego typu szkoleniem zakończonym uzyskaniem certyfikatu dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji
sensorycznej. Z punktu widzenia realizacji projektu (zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami obejmują terapię SI) oraz utrzymania trwałości - kontynuacji
prowadzenia zajęć po zakończeniu realizacji projektu w OWP konieczne jest uzyskanie kwalifikacji przez nowych nauczycieli (zgodnie z "Diagnozą"). Na
rynku nie ma szkoleń w tym zakresie, których II stopień kwalifikacji byłby możliwy do uzyskania w kwocie zbliżonej do limitów zaproponowanych w RK -
2000 zł. Wnioskodawca zwraca uwagę, że każde z podanych szkoleń nie przekracza zaproponowanej w w/w dokumencie średniej stawki. Kwota zawiera
dodatkowo egzamin certyfikujący i ewentualny certyfikat.
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Lp. Uzasadnienie

3

Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć specjalistycznych - zajęcia ruchowe - 1 komplet [OWP CHOTOMÓW]
Komplet zawiera: 
Trampolina 239 zł;
Hamak kropla 260 zł;
Plansza miasto 330 zł;
Hamak Orchidea 330 zł;
Zestaw sensorycznych piłek 199,9 zł;
Piłka terapeutyczna 55,9 zł; 
Piłka Fasolka 229,9 zł; 
Pakiet terapeutyczny 1293,3 zł
Kostka z kieszonkami 62 zł
Razem: 3000 zł

Lp. Uzasadnienie

4

Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej - 1 komplet [OWP JABŁONNA]
Komplet zawiera: 
Trampolina 239 zł;
Hamak kropla 260 zł;
Plansza miasto 330 zł;
Hamak Orchidea 330 zł;
Zestaw sensorycznych piłek 199,9 zł;
Piłka terapeutyczna 55,9 zł; 
Piłka Fasolka 229,9 zł; 
Pakiet terapeutyczny 1293,3 zł
Kostka z kieszonkami 62 zł
Razem: 3000 zł

Lp. Uzasadnienie

5

Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć specjalistycznych - terapia ręki - 1 komplet [OWP CHOTOMÓW]
Komplet zawiera: 
Dźwiękowe myszki 160 zł; 
Przybijanka duży zestaw 200 zł;
Labirynt z magnesem zoo 150 zł;
Gąsiennica 300 zł;
Labirynt zręcznościowy 90 zł;
Owocowa wieża 120 zł;
Studnia Jakuba 66 zł;
Osiołek 110 zł;
Chwyć i segreguj 66 zł;
Duże szczypce 46 zł;
Piramida 25: 140 zł;
Arka Noego 180 zł;
Biedronka ze śrubami 90 zł;
Śruby i nakrętki - zestaw kreatywny 100 zł;
Puzzle sześciany farma 83 zł;
Przewlekanka ser z myszką 40 zł;
Mała garderoba 40 zł;
Stonoga Agata 56 zł;
Klocki Zoob 140 zł;
Słomki 800 elem. 140 zł;
Wejdź na wieżę 560 zł;
Magformers 110 zł;
Drewniane kształy do nawlekania 13 zł;
Razem: 3000 zł

Lp. Uzasadnienie

6

Zajęcia dodatkowe realizowane dla dzieci w ramach zadania 1 i zadania 2 spełniają następujące kryteria określone w Regulaminie Konkursu spełnionymi
łącznie:
1) katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:
a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,
c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,
c.d. w opisie uzasadnienia nr 7

Lp. Uzasadnienie

7

c.d. uzasadnienia nr 6:
2) w w/w OWP zajęcia dodatkowe, o których mowa w pkt 1 lit.a) i b) będą realizowane w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki; dodatkowe
zajęcia, o których mowa w pkt 1 lit. c) będą realizowane w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, gdyż wynikają z potrzeb wymagających
rozszerzenia zakresu zajęć, o których mowa w pkt. 1 lit a) i b;
3) dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna, z uwzględnieniem
możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu;
4) dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
objętych wsparciem w tym OWP;
c.d. w opisie uzasadnienia nr 8
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Lp. Uzasadnienie

8

c.d. uzasadnienia nr 7:
5) dodatkowe zajęcia będą realizowane w OWP, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci OWP) nie
były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie);
6) dodatkowe zajęcia będą adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania
przedszkolnego. Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych stanowi nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit nie ma zastosowania
w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Lp. Uzasadnienie

9 Zgodnie z kryterium dostępu nr 7 Wnioskodawca oświadcza, że okres finansowania realizacji dodatkowych zajęć w ośrodku wychowania przedszkolnego,
objętym wsparciem w ramach projektu odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Lp. Uzasadnienie

10
Jednocześnie, zgodnie z kryterium dostępu nr 8 Wnioskodawca oświadcza, że realizowane w ramach projektu dodatkowe zajęcia dla dzieci nie są
analogiczne, co do treści i odbiorców z zajęciami finansowanymi w ośrodku wychowania przedszkolnego w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku o dofinansowanie.

Lp. Uzasadnienie

11

OŚWIADCZENIE: diagnoza przeprowadzona została na podstawie najbardziej aktualnych danych z roku poprzedzającego planowany rok rozpoczęcia
realizacji projektu, a także, że diagnoza uwzględnia: 
„a) zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji projektu (gminy/miasta) w perspektywie 3 letniej , oceniane na
podstawie: 
-liczebności dzieci w wieku przedszkolnym w każdym roku realizacji i trwałości projektu na terenie każdej gminy/miasta z obszaru realizacji projektu, w tym
dzieci z niepełnosprawnościami, 
-liczbę miejsc przedszkolnych, jakie są dostępne w każdej gminie/mieście z obszaru realizacji projektu, w tym miejsc dedykowanych dzieciom z
niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem, że w przypadku Wnioskodawców niebędących jst., planujących tworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego, diagnoza w tym zakresie jest skonsultowana z gminą lub miastem, których dotyczy terytorialnie projekt, 

Lp. Uzasadnienie

12

c.d. Uzasadnienia nr 12:
b) potrzeby w zakresie rozszerzenia oferty ośrodka wychowania przedszkolnego planowanego do objęcia wsparciem o dodatkowe zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, 
c) zakres niedostosowania ośrodka wychowania przedszkolnego planowanego do objęcia wsparciem do wymogów wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w
tym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 
d) stopień przygotowania nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
zapotrzebowanie ośrodka wychowania przedszkolnego planowanego do objęcia wsparciem na nabycie przez nauczycieli określonych kompetencji i
kwalifikacji, 
e) inwentaryzacja posiadanego przez planowane do objęcia wsparciem ośrodki wychowania przedszkolnego sprzętu (w szczególności sprzętu zakupionego
ze środków UE we wcześniejszych perspektywach finansowych i wciąż używanego), 

Lp. Uzasadnienie

13 c.d Uzasadnienia nr 12:
f) ewidencja infrastruktury możliwej do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej”.

Lp. Uzasadnienie

14
Projekt będzie realizowany zgodnie ze standardami dostępności stanowiącym załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020”;

Lp. Uzasadnienie

15
Adres każdego ośrodka wychowania przedszkolnego, których dotyczy diagnoza i planowane w ramach projektu wsparcie:
1. Przedszkole Gminne w Jabłonnie ul. Modlińska 103B, 05-110 Jabłonna.
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie Gminne w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów.

Lp. Uzasadnienie

16 Zadanie nr 2 poz. 1, 3, 5, 7, 9, 11 wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe - oszacowanie kosztów wynagrodzenia na podstawie doświadczenia Partnera w
realizacji podobnych szkoleń, analizy rynku.

Lp. Uzasadnienie

17

Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych Partnera.
W ciągu roku około 500 dzieci bierze udział w zajęciach prowadzonych przez Partnera m.in.: Mały Odkrywca, Mądre Dziecko, Uczeń z Charakterem,
Kwantowy Umysł, Gimnazjalista z klasą, Kursy matematyki oraz Druk 3D, które mają na celu poprawę efektywności uczenia się, rozwój umiejętności
społecznych, manualnych, ogólnorozwojowych.
Wykaz kursów, szkoleń, zajęć dla dzieci znajduje się na stronie www.akn.pl
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Lp. Uzasadnienie

18

OWP CHOTOMÓW i JABŁONNA: Zajęcia specjalistyczne: zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej - zajęcia ruchowe
METODY PRACY:
• Metody odtwórcze
• Zabawy naśladowcze
• Metoda zabawowo-naśladowcza.
• Metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa).
FORMY PRACY:
• zespołowa
• Metoda ścisła
• grupowa
• indywidualna
PROGRAM:
1. Stymulacja układu przedsionkowego i proprioceptywnego.
2. Usprawnianie układu dotykowego.
3. Ćwiczenia kształtujące obraz i schemat ciała oraz orientację przestrzenną.
4. Rozwijanie ogólnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności:
5. Ćwiczenia ruchów naprzemiennych
6. Kształtowanie odruchu obronnego

Lp. Uzasadnienie

19

OWP CHOTOMÓW: Zajęcia specjalistyczne: zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej - terapia ręki
METODY PRACY:
• Metody odtwórcze
• Zabawy naśladowcze
• Metoda zabawowo-naśladowcza.
• Metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa).
FORMY PRACY:
• zespołowa
• Metoda ścisła
• grupowa
• indywidualna
PROGRAM:
1. Usprawnianie stawu nadgarstkowego i palców rąk- ćwiczenia z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.
2. Usprawnianie ruchów rąk.
3. Rozwijanie płynnych ruchów pisarskich.
4. Zwalnianie napięcia stawowo- mięśniowego.
5. Opanowanie prawidłowego chwytu i sposobu trzymania narzędzia pisarskiego
6. Kontrolowanie siły nacisku ręki w trakcie pisania.
7. Relaksacja rąk w przerwach między ćwiczeniami graficznymi.
8. Wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania.

Lp. Uzasadnienie

20

OWP CHOTOMÓW I OWP JABŁONNA: Zajęcia terapeutyczne z psychologiem
METODA PRACY: zabawa, ćwiczenia
FORMA PRACY: indywidualna
PROGRAM: dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka, może obejmować: zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój intelektualny, emocjonalny,
społeczny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Stymulacja rozwoju psychoruchowego, pobudzanie rozwoju intelektualnego,
emocjonalnego oraz rozwoju mowy. W przypadku dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną celem terapii jest kształtowanie gotowości do podjęcia
czynności umysłowych związanych z uczeniem się. Program terapii obejmuje również elementarne umiejętności z zakresu koordynacji wzrokowo-słuchowej-
ruchowej oraz czynności samoobsługowe.

Lp. Uzasadnienie

21

OWP JABŁONNA: Zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu
METODA PRACY: zabawa, ćwiczenia
FORMA PRACY: indywidualna
PROGRAM:
- Doskonalenie umiejętności samoobsługowych oraz samodzielności w życiu społecznym.
- Doskonalenie umiejętności w podejmowaniu decyzji.
- Nauka umiejętności przebywania w grupie (przestrzeganie zasad i reguł w niej panujących).
- Organizacja dnia przedszkolnego w oparciu o plany dnia, plany pracy z uwzględnieniem kolejnych czynności itp. w formie obrazkowej.
- Kształtowanie zachowań społecznych i nauka zachowań społecznie akceptowalnych.
- Kształtowanie komunikowania się z otoczeniem.
- Kształtowanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
- Pomoc dziecku w eliminacji zachowań niepożądanych.

Lp. Uzasadnienie

22

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI OWP CHOTOMÓW:
1. Zajęcia specjalistyczne – zajęcia ruchowe z elementami SI – Marta Wojtowicz – mgr wychowanie fizyczne, instruktor dyscypliny sportu – piłka siatkowa,
aerobik, gimnastyka sportowa, studia podyplomowe – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel wychowania przedszkolnego – staż pracy 16 lat,
nauczyciel mianowany.
2. 2. Zajęcia terapeutyczne z psychologiem – Ewelina Michałowska - psycholog: mgr – kierunek: psychologia, specjalność psychologia kliniczna (Wyższa
Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – Wydział Psychologii), studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne (Uczelnia Lingwistyczno –
Techniczna w Świeciu), studia podyplomowe – Integracja sensoryczna (Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie) – staż pracy 1 rok , nauczyciel
stażysta
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Lp. Uzasadnienie

23

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI OWP JABŁONNA:
1. Mgr Hanna Pytkowska – Psycholog kliniczny, Terapeuta BSFT, Terapeuta cień, TUS Nauczyciel dyplomowany.
2. Mgr Justyna Student – Specjalista ds. autyzmu - terapeuta, Nauczyciel współorganizujący
Nauczyciel kontraktowy.
3. Mgr Magdalena Łapszow -Terapeuta SI Nauczyciel kontraktowy

Lp. Uzasadnienie

24 ZAJĘCIA DODATKOWE: zajęcia z zakresu efektywnej nauki, treningu umiejętności społecznych oraz arterapii stymulują rozwój psychoruchowy, pobudzają
rozwój intelektualny, emocjonalny oraz rozwój mowy w ten sposób wpływając na zmniejszenie deficytów wśród dzieci.

Lp. Uzasadnienie

25
Opis stanu budynków, aktualnego wyposażenia sal dydaktycznych, placu zabaw OWP CHOTOMÓW/ JABŁONNA:
- sale dydaktyczne wyposażone w szafy/ regały, dywany, krzesła, stoły, zabawki, gry.
- place zabaw nieprzystosowane do korzystania przez dzieci z niepełnosprawnościami.

Lp. Uzasadnienie

26

Zakres wsparcia w ramach P jest określony na pods. indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania OWP na usługi w zakresie edukacji przedszk.na
obszarze realizacji P. Wnioskodawca oświadcza, że: 
1) przed przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, została przeprowadzona diagnoza, pozwalająca na ocenę zasadności wsparcia w ramach projektu; 
2) diagnoza uwzględnia co najmniej kluczowe dla planowanego wsparcia i określone w Regulaminie konkursu zagadnienia; 
3) zakres wsparcia w ramach projektu jest zgodny z przeprowadzoną diagnozą; 
4) diagnoza jest zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. Diagnoza została przeprowadzona przez Gminę
Jabłonna dla OWP biorących udział w niniejszym projekcie w III 2019 roku. 
W/w działania planowane w ramach projektu są uzasadnione wnioskami z diagnozy

Lp. Uzasadnienie

27
Działania motywacyjne w przypadku problemów z naborem dzieci: przeprowadzenie zajęć pokazowych dla dzieci i rodziców pokazujące sposób prowadzenia
zajęć (atrakcyjne metody); przyjazną atmosferę pracy, akceptację wychowanków; wzajemny szacunek; łagodność i cierpliwość nauczyciela; aktywną
postawę; odnajdywanie w pracy dziecka mocnych stron; atmosferę zaufania i zrozumienia.

Lp. Uzasadnienie

28

OWP JABŁONNA i CHOTOMÓW: Zajęcia z zakresu efektywnej nauki 
METODA PRACY: zabawa, ćwiczenia
FORMA PRACY: grupowa
PROGRAM:
- ćwiczenia czytania – doskonalące technikę.
- ćwiczenia na spostrzegawczość; 
- ćwiczenia na poszerzanie pola widzenia;
- gimnastyka umysłu;
- Ćwiczenia integrujące pracę półkul mózgowych, pobudzające i koncentrujące umysł, odprężające i relaksujące;
- ćwiczenia z zapamiętywania przez zrozumienie

Lp. Uzasadnienie

29

OWP JABŁONNA i CHOTOMÓW: Zajęcia TUS
METODA PRACY: zabawa, ćwiczenia
FORMA PRACY: grupowa
PROGRAM:
• utrwalanie norm i zasad obowiązujących w grupie, społeczeństwie, dążenie do zinternalizowania ich,
• kształtowanie umiejętności słuchania i przetwarzania informacji,
• doskonalenie koncentracji uwagi,
• ćwiczenie wytrwałości, efektywności w działaniu, a także aktywności i kreatywności,
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji,
• radzenie sobie z emocjami podczas zajęć indywidualnych i z grupą,
• kształtowanie umiejętności nawiązywanie pozytywnych relacji społecznych,
• uczenie podejmowania decyzji z uwzględnieniem ich konsekwencji,
• rozwijanie systematyczności.
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Lp. Uzasadnienie

30

OWP JABŁONNA i CHOTOMÓW: Zajęcia z arterapii
METODA PRACY: zabawa, ćwiczenia
FORMA PRACY: grupowa
PROGRAM:
- Pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia.
- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.
- Stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.
- Wyposażenie w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego zakresu.
- Rozwijanie sprawności manualnej.
- Podnoszenie poziomu samoakceptacji.
- Rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji.
- Poznanie różnego rodzaju materiałów do wykorzystania w procesie tworzenia.
- Zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie.
- Uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązaniem kontaktów.
- Przygotowanie do uczestnictwa i odbioru kultury.
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1/ Wyjaśnienia odwołujące się do wyników przeprowadzonej diagnozy:
Dzieci z deficytami: dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci z opinią PPP , dzieci objętych terapią logopedyczną , dzieci objęte zajęciami korekcyjno-
kompensacyjnymi oraz dzieci objęte pomocą dydaktyczno-wychowawczą potrzebują zgodnie z diagnozą zajęć, które pomogłyby im w wyrównywaniu szans. 
2/ Z czego wynika wskazany zakres zajęć dodatkowych dla dzieci: wskazany zakres zajęć dodatkowych dla dzieci wynika z potrzeby wyrównywania ich
szans edukacyjnych. Proponowane zajęcia pomogą im w tym ze względu na funkcje, które pełnią:
1) rekreacyjna –pozwala osiągnąć stan wyciszenia, radości, rozluźnienia, wewnętrznego spokoju, a przez to wyzwolenia energii życiowej;
2) edukacyjna –polega na dostarczeniu dziecku dodatkowych wiadomości i zwiększeniu jej mądrości życiowej, a także umiejętności radzenia sobie w
różnych sytuacjach;
c.d. w uzasadnieniu nr 32

Lp. Uzasadnienie
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3) korekcyjna –przejawia się w różnych formach niesienia pomocy dzieciom mającym problem z niedostosowaniem się do otaczającego świata,
przestrzeganiu i akceptacji siebie i innych, wyrównaniu braków i ograniczeń psychofizycznych.
3/ i 4/ proponowane rodzaje zajęć stanowią odpowiedź na stwierdzone u dzieci deficyty i są spójne z opisanymi potrzebami w zakresie zajęć dodatkowych,
gdyż przyczynią się do wzrostu ich zdolności percepcyjno –poznawczych, socjalizacji, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, usprawnianiu możliwości
ruchowych, a także relaksacji pozwalającej na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji. Poprzez lepsze radzenie sobie z
problemami przyczynią się do zmniejszenia deficytów u dzieci.

Lp. Uzasadnienie
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Zakres programowy planowanych szkoleń SI:
- Neurobiologiczne podstawy SI
- Teoria Integracji Sensorycznej
- Zasady obserwacji rozwoju ruchowego dziecka.
- Podstawy kontroli motorycznej.
- Warsztat przedsionkowy (doświadczanie sprzętów)
- Warsztat dot. dyspraksji
- Warsztaty Obserwacji Klinicznej (uczenie procedury, zasady obserwacji)
- Warsztaty dotyczące Testów Integracji Sensorycznej (uczenie procedury)
- Kształcenie umiejętności wyciągania wniosków klinicznych z danych z wywiadu i zgłaszanych problemów, konstruowanie hipotez badawczych i wniosków
w odniesieniu do teorii integracji sensorycznej
- Doskonalenie Obserwacji Klinicznej, wyciąganie wniosków
- Doskonalenie umiejętności przeprowadzania Testów i obliczanie wyników
- Omawianie nagrań z przeprowadzonych Testów Południowo-Kalifornijskich SI i obserwacji klinicznej
- Zasady badania dziecka poniżej 4.roku życia
- Wyciąganie wniosków klinicznych - zasady formułowania wniosków klinicznych w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller

Lp. Uzasadnienie
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c.d. uzasadnienia z pkt 33.:
- Badanie dziecka na sali SI – Obserwacja Kliniczna (pokaz)
- Omówienie wniosków z badania
- Badanie dziecka na sali SI – Testy SI (pokaz)
- Omówienie wniosków z badania
- Konsultacja pisemnych diagnoz
- Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy:
- Jak odróżnić poszukiwacza sensorycznego od nadpobudliwości wynikającej z nadwrażliwości sensorycznej
- Praca z dzieckiem z zaburzeniami modulacji dotykowej
- Praca z dzieckiem z zaburzeniami modulacji przedsionkowej
- Praca z dzieckiem z zaburzeniami różnicowania sensorycznego
- Zaburzenia posturalno-oczne
- VBIS: przedsionkowe zaburzenia obustronnej integracji i sekwencyjności
- Zaburzenia somatosensoryczne (Różnicowania dotykowego, propriocepcji)
- Somatodyspraksja/dyspraksja
- Zaburzenia różnicowania w obrębie innych zmysłów
- Specyfika terapii osób z autyzmem
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c.d. uzasadnienia nr 34:
- W przypadku dzieci z trudnościami szkolnymi
- W przypadku dziecka z dyspraksją
- W przypadku dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i genetycznymi (MPDz, niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, FASD)
- W przypadku osób z ADHD
- Praca metodą SI z dziećmi z dysfunkcją wzroku
- Praca metodą SI z dziećmi z dysfunkcją słuchu
- W rozwoju niemowląt
- Specyfika pracy z wcześniakami
- Ćwiczenia w grupach, budowanie planu terapii w zależności od rozpoznania
- Praca własna na sprzętach – w parach i małych grupach
- Praca z zaproszonym dzieckiem
- Omówienie nagrań z zajęć z dzieckiem
- Egzamin – ustny pokazujący rozumienie podstaw i założeń Integracji Sensorycznej oraz przedstawienie nagrań z diagnozy i planu terapii.

Lp. Uzasadnienie

36 OWP posiada ograniczone możliwości kadrowe, ponieważ brakuje chętnych do pracy nauczycieli o określonych kryteriach merytorycznych, stąd
konieczność korzystania z pomocy z zewnątrz.
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37 KIEROWNIK PROJEKTU U LIDERA: wykształcenie wyższe, staż pracy przy projektach unijnych - 3 lata, staż pracy w edukacji: 2 lata.
KIEROWNIK PROJEKTU U PARTNERA: wykształcenie wyższe.
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Kwalifikacje osób mających prowadzić zajęcia dodatkowe w OWP Chotomów i Jabłonna:
wykształcenie wyższe (pedagogiczne, psychologiczne lub inne w obszarze merytorycznym zajęć), doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi w
obszarze merytorycznym tych zajęć w wymiarze min. 150h poświadczone referencjami.
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7. Zakup pomocy dydaktycznych - 2 zestawy (kredki, pisaki, farby itp.) [OWP CHOTOMÓW]. Potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą
potrzeb OWP. Wskazane ceny są kwotami rynkowymi. według stawek sklepów internetowych. Wydatek jest niezbędny do zrealizowania celów projektu.
10. Zakup zestawu wielofunkcyjnego – warsztat piaskowy 1 ZESTAW [OWP CHOTOMÓW]. Potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą
potrzeb OWP. Wskazane ceny są kwotami rynkowymi. według stawek sklepów internetowych. Wydatek jest niezbędny do zrealizowania celów projektu.
13. Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu - 1 komplet (gry poznawczo-edu, plansze
edu,puzzle, zabawki drewniane, dźwiękowe) [OWP JABŁONNA]. Potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb OWP. Wskazane
ceny są kwotami rynkowymi. według stawek sklepów internetowych. Wydatek jest niezbędny do zrealizowania celów projektu.
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40

20. Zakup zabawki wielofunkcyjnej– traktor sensoryczny 1 SZT. [OWP JABŁONNA] Potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb
OWP. Wskazane ceny są kwotami rynkowymi. według stawek sklepów internetowych. Wydatek jest niezbędny do zrealizowania celów projektu.
21. Zakup zestawu wielofunkcyjnego – warsztat piaskowy 1 ZESTAW [OWP JABŁONNA] Potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą
potrzeb OWP. Wskazane ceny są kwotami rynkowymi. według stawek sklepów internetowych. Wydatek jest niezbędny do zrealizowania celów projektu.
2. Zakup materiałów dydaktycznych do zajęć(ćwiczenia) - efektywna nauka [OWP JABŁONNA] – 40 OS - Potrzeba wydatkowania środków została
potwierdzona analizą potrzeb OWP. Wskazane ceny są kwotami rynkowymi. według stawek sklepów internetowych. Wydatek jest niezbędny do
zrealizowania celów projektu.
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41

4. Zakup materiałów dydaktycznych do zajęć – trening umiejętności społecznych (ćwiczenia) [OWP JABŁONNA] -30 OS.: Potrzeba wydatkowania środków
została potwierdzona analizą potrzeb OWP. Wskazane ceny są kwotami rynkowymi. według stawek sklepów internetowych. Wydatek jest niezbędny do
zrealizowania celów projektu.
6. Zakup materiałów dydaktycznych do zajęć - arterapia (ćwiczenia) [OWP JABŁONNA]- 40 OS.: Potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona
analizą potrzeb OWP. Wskazane ceny są kwotami rynkowymi. według stawek sklepów internetowych. Wydatek jest niezbędny do zrealizowania celów
projektu.
8. Zakup materiałów dydaktycznych do zajęć- efektywna nauka(ćwiczenia) [OWP CHOTOMÓW] - 40 OS. Potrzeba wydatkowania środków została
potwierdzona analizą potrzeb OWP. Wskazane ceny są kwotami rynkowymi. według stawek sklepów internetowych. Wydatek jest niezbędny do
zrealizowania celów projektu.

Lp. Uzasadnienie
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10. Zakup materiałów dydaktycznych do zajęć – trening umiejętności społecznych (ćwiczenia) [OWP CHOTOMÓW]- 30 OS.: Potrzeba wydatkowania
środków została potwierdzona analizą potrzeb OWP. Wskazane ceny są kwotami rynkowymi. według stawek sklepów internetowych. Wydatek jest
niezbędny do zrealizowania celów projektu.
12. Zakup materiałów dydaktycznych do zajęć - arterapia (ćwiczenia) [OWP CHOTOMÓW] - 40OS: Potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona
analizą potrzeb OWP. Wskazane ceny są kwotami rynkowymi. według stawek sklepów internetowych. Wydatek jest niezbędny do zrealizowania celów
projektu.
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E4. Harmonogram realizacji projektu

Rok 2020

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 1
Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla
dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich
deficyty wynikające z niepełnosprawności
Kwota ryczałtowa 1

Zakup i dostarczenie pomocy dydaktycznych/
infrastruktury do prowadzenia zajęć

Organizacja i realizacja zajęć ruchowych z
elementami integracji sensorycznej - zajęcia ruchowe
2 OS x 120h [OWP CHOTOMÓW]

Organizacja i realizacja zajęć ruchowych z
elementami integracji sensorycznej - terapia ręki 2
OS. x 120H [OWP CHOTOMÓW]

Organizacja i realizacja zajęć specjalistycznych dla
dzieci ze spektrum autyzmu 1GR X 4 OS. X 240H
[OWP JABŁONNA]

Organizacja i realizacja zajęć terapeutycznych z
psychologiem 8 OS; 400H [OWP JABŁONNA]

Organizacja i realizacja zajęć specjalistycznych
integracji sensorycznej 1GR X 8 OS X 760H [OWP
JABŁONNA]

Rok 2021

Miesiac 1 2 3 4 5 6

Zadanie 1
Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich deficyty
wynikające z niepełnosprawności
Kwota ryczałtowa 1

Zakup i dostarczenie pomocy dydaktycznych/ infrastruktury do prowadzenia zajęć

Organizacja i realizacja zajęć ruchowych z elementami integracji sensorycznej - zajęcia ruchowe 2 OS x 120h
[OWP CHOTOMÓW]

Organizacja i realizacja zajęć ruchowych z elementami integracji sensorycznej - terapia ręki 2 OS. x 120H
[OWP CHOTOMÓW]

Organizacja i realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu 1GR X 4 OS. X 240H [OWP
JABŁONNA]

Organizacja i realizacja zajęć terapeutycznych z psychologiem 8 OS; 400H [OWP JABŁONNA]

Organizacja i realizacja zajęć specjalistycznych integracji sensorycznej 1GR X 8 OS X 760H [OWP
JABŁONNA]

Rok 2020

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 2
Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne
dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
Kwota ryczałtowa 2

Organizacja i realizacja zajęć dodatkowych z zakresu
efektywnej nauki [OWP JABŁONNA] - 3gr.x 35 h

Organizacja i realizacja zajęć dodatkowych z zakresu
treningu umiejętności społecznych [OWP
JABŁONNA] - 3gr. x 30 h/gr

Organizacja i realizacja zajęć dodatkowych z zakresu
arterapii [OWP JABŁONNA] - 3gr x 40h/gr

Organizacja i realizacja zajęć dodatkowych z zakresu
efektywnej nauki [OWP CHOTOMÓW] -3gr.x 35 h/gr

Organizacja i realizacja zajęć dodatkowych z zakresu
treningu umiejętności społecznych [OWP
CHOTOMÓW] - 3gr.x 30 h/gr

Organizacja i realizacja zajęć dodatkowych z zakresu
arterapii [OWP CHOTOMÓW]- 3gr.x 40 h/gr
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Rok 2021

Miesiac 1 2 3 4 5 6

Zadanie 2
Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
Kwota ryczałtowa 2

Organizacja i realizacja zajęć dodatkowych z zakresu efektywnej nauki [OWP JABŁONNA] - 3gr.x 35 h

Organizacja i realizacja zajęć dodatkowych z zakresu treningu umiejętności społecznych [OWP JABŁONNA]
- 3gr. x 30 h/gr

Organizacja i realizacja zajęć dodatkowych z zakresu arterapii [OWP JABŁONNA] - 3gr x 40h/gr

Organizacja i realizacja zajęć dodatkowych z zakresu efektywnej nauki [OWP CHOTOMÓW] -3gr.x 35 h/gr

Organizacja i realizacja zajęć dodatkowych z zakresu treningu umiejętności społecznych [OWP
CHOTOMÓW] - 3gr.x 30 h/gr

Organizacja i realizacja zajęć dodatkowych z zakresu arterapii [OWP CHOTOMÓW]- 3gr.x 40 h/gr

Rok 2020

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 3
Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji
nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kwota ryczałtowa 3

Udział w kursie SI I stopnia 2 osoby x 40h

Udział w kursie SI II stopnia 2 osoby x 190h

Rok 2021

Miesiac 1 2 3 4 5 6

Zadanie 3
Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kwota ryczałtowa 3

Udział w kursie SI I stopnia 2 osoby x 40h

Udział w kursie SI II stopnia 2 osoby x 190h

F. Oświadczenia

F1. 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.

Tak

F2. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości w tym pomocy de minimis o którą się ubiegam, są
zgodne z warunkami wsparcia dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis, wynikającymi z aktów prawnych wskazanych w regulaminie konkursu.

Tak
Nie dotyczy

F3. Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa,
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Tak
Nie dotyczy

F4. Oświadczam, że jako członek lub reprezentant organu zarządzającego (wykonawczego)/wspólnik/kierownik jednostki organizacyjnej nie zostałem skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i
papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.

Tak
Nie dotyczy

F5. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014 - 2020.

Tak
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F6. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie oraz, że zobowiązuję się do realizowania projektu zgodnie z
informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Tak

F7. Oświadczam, że realizując powyższy projekt nie podlegam wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary, a także, że nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych. W
przypadku zaistnienia okoliczności powodującej wykluczenie mnie z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych lub w przypadku orzeczenia wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych, niezwłocznie poinformuję o tym Instytucję Pośredniczącą.

Tak

F8. Oświadczam, że niniejszy 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.

Tak

F9. Oświadczam, że nie rozpocząłem realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku,
przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

Tak

F10. Oświadczam, że w przypadku projektu partnerskiego, zobowiązuję do spełnienia wymogów dotyczących wyboru partnerów, o których mowa w art. 33 ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020..

Tak
Nie dotyczy

F11. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami obowiązującymi w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a w szczególności, że zapoznałem się z wymogami
zawartymi w Regulaminie konkursu, na podstawie którego tworzony jest wniosek o dofinansowanie.

Tak

F12. Oświadczam, że wyrażam zgodę na doręczanie mi korespondencji w postępowaniu w zakresie ubiegania się o dofinansowanie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w sposób określony w Regulaminie Konkursu, za wyjątkiem procedury odwoławczej, w trakcie której korespondencja będzie prowadzona w zwykłej
formie pisemnej, w tym także w odniesieniu do protestu. Zawiadomienie o możliwości odebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego powinno być doręczone
na podany przeze mnie poniżej adres e-mail:

Email

urzad@jablonna.pl

Tak

F13. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Tak

F14. Wskazanie podstawy ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku ze względu na status wnioskodawcy:

Tak
Nie

F15. Oświadczam, że projekt opisany we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Tak

F16. Oświadczam, że projekt opisany we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Tak

F17. Oświadczam, że w okresie realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego lub subregionu województwa mazowieckiego (w sytuacji, jeśli miejscem
realizacji projektu jest wskazany subregion), będzie prowadzone biuro projektu umożliwiające dostęp do pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Tak

F18. Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie konkursu formy i sposobu komunikacji między wnioskodawcą a instytucją
organizującą konkurs.

Tak
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G1. Wykaz załączników

Id Nazwa załacznika

1 Oświadczenie VAT.pdf

2 pelnomocnictwo_wieczorek.pdf

3 DIAGNOZA_WO.pdf

4 Pełnomocnictwo 55_2019.pdf

5 Negocjacje.pdf

6 Pismo negocjacyjne.pdf

7 załącznik nr 1.pdf

8 załącznik nr 2.pdf

9 Aktualizacja Diagnozy_Gmina Jabłonna.pdf

10 Pismo_negocjacyjne_Gmina Jabłonna.pdf

11 Aktualizacja Diagnozy z załącznikiem nr 3 i nr 4_Gmina Jabłonna.pdf

12 Pismo negocjacyjne z dnia 15.10.19_Gmina Jabłonna.pdf
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