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INFORMACJA

Korespondencja  wysłana  z  systemu  EZD  PUW

Szanowni  Państwo,

przesyłam  informację  o  konkursie granatowym  Równać  Szanse  wraz z załącznikami.

Załącznikl:

1.  Pismo  -infromac]a  o  Programk:  Równać Szanse.pdf

2.1.  Zasady_RS_2021_KMG_ost.doc

3.  2.  Kryteria_oceny_formalne]_RS_2021_KMG_ost.doc

4.  3.  Wniosek_RS_2021_KMG_ost.doc

5.  4.  Kryter@_oceny_merytorycznej_RS_2021_KMG_ost.doc
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Kielce,  2021-04-ź7
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Dokument  został podpisany,  aby go  zweryfikować  nak=ży  uzyć

oprogramowanb  do  weryfikacji podpbu

Data  złożenb  podpusu:  2021-04-27T10:Ol:45.053Z
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WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak:  PSZ.II.9421.39.2021
Kielce, dnia 27-04-2021

Pani/Pan
Starosta/ Prezydentmurmistrz/Wójt
/wszyscy -woj. świętokrzyskie /

Szanowni Państwo,

przesyłam   informację   o   Konkursie  „Równać   Szanse  -  Male  Granty"  ogłoszonym  w

ramach   Programu  Polsko-Amerykańskiej   Fundacji  Wolności   „Równać   Szanse  2021"  z  prośbą

o  przekazanie  wg  właściwości  powyższej   infomacji   instytucjom   i  jednostkom  działającym  na

terenie Państwa powiatu/gminy mogącym ubiegać się, zgodnie z zasadami Programu, o granty.

Na  stronie  rownacszanse.pl  znajdują  się wszystkie  infomacje  o konkursie,  zapewnia ona

równieź  dostęp  do  generatora wniosków.  Poniżej  link do  materiałów  informacyjnych  o  programie

Równać Szanse:

https://drivc. g®gle.com/drivc/folders/ l hHNuO-6KLioN  WMLobyx413GnmdqscdM?uo=sharing

W załączeniu przesyłam także materiały przekazane przez Koordynatora Programu tj. :

1.   Zasady konkursu grantowego.

2.   Kryteria oceny fomalnej.

3.    Wniosek o dotację.

4.   Kryteria oceny merytorycznej wniosku.

Z poważaniem,

z up. Wojewody Swiętokrzyskiego
Mariusz Pasek
Z-ca Dyrektora

Wydział Polityki Społecznej  i Zdrowia
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Ro-wnac-
szanse

Konkurs „Równać Szanse  -  Małe Grant`/'
w  Programie  „Równać  Szanse  2021 "

Polsko-Amerykańskiej  Fundacji Wolności

realizowanym  przez

Fundację Civis  Polonus

(przy współpracy Polskiej.  Fundacji  Dzieci  i  Młodzieży)

ZASADY  KONKURSU  GRANTOWEGO

1.   Misja  Programu

Misją  programu  Równać  Szanse jest wyrównywanie  szans  młodych  ludzi  na  dobry  start w

dorosłe życie.

2.  Cel  Programu

Celem   Programu   Równać  Szanse  jest  rozwój   kompetencji  społecznych   i  emocjonalnych,

które  ułatwią dobry start w dorosłe życie,  młodzieży z  małych  miejscowości.

Obecna     edycja     Programu     Równać     Szanse     uwzględnia    wsparcie     projektów,     które

odpowiadają   na   problemy   młodych   ludzi   wynikające   z   pandemij   i   związanych   z   nią

ograniczeń.

3.    Cel  Konkursu  „RÓwnać Szanse -Małe Grant`/

Celem  Konkursu  „Równać Szanse  -Małe Granty"jest wsparcie  projektów,  które  będą

rozwijały kompetencje  społeczne  i  emocjonalne  młodych  ludzi,  przydatne zarówno w jch

obecnym, jak  i  dorosłym  życiu.  Chcemy,  by dzjęki  aktywnemu  udziałowi w  projekcie

młodzi  ludzie:

•      poznali  swoje  możliwości  i  uwierzyli  w  siebie;

•      potrafili  kierować  swymi  działaniami  i  odpowiedzialnie  podejmowali  decyzje;

•      znali  i  rozumieli  otoczenie społecznew którym  żyją;

•      potrafili  nawiązywać współpracę z  innymi  osobami  i   rozwijać z  nimi  dobre

relacje.

4.    Adresaci (uczestnicy) projektów
Młodzież  w wieku  od  13  do  19  Iat   (uczniowie  klas  siódmych  i  ósmych  szkół  podstawowych

oraz  uczniowie  szkół   ponadpodstawowych)  z  terenów wiejskich  i  małych  miast  (do  20  000
mieszkańców).  Liczebność  grupy  projektowej  -min.10  osób  (zalecana  liczba  osób  w  grupie

to  12-15  osób).
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5.    Projekty muszą:
•     angażować    w    działania    młodzież,    tak    aby    stała    się    aktywnym    twórcą,

uczestnikiem  i  bezpośrednim  realizatorem  projektu
•      zawierać  spójną  ofertę  cyklicznych  działań  prowadzonych  samodzielnie  przez

młodych  ludzi  przez okres  5  miesiecy;

dawać    młodym    ludziom    przestrzeń    do    działania,    realizacji    ich    pasji    i

zainteresowań,  a także  inspirować do  podejmowania  nowych wyzwań;

umożliwiać     młodzieży     współpracę     i     pozyskiwanie     lokalnych     partnerów

(współpraca    z    organizacjami    pozarządowymi,    instytucjami    samorządowymi,
rodzicami,  lokalnym  biznesem,  szkołami);

uwzględniać ważne  miejsce w  projekcie dla każdego uczestnika/uczestniczki;

ograniczać do niezbędnego  minimum  elementy szkoleniowe i warsztatowe,  które

powinny    być    jedynie     elementem    wprowadzającym     do    dalszych     działań
projektowych.

Ponadto,  w  sytuacji,  gdy  ograniczenia  wynikające  z  pandemii  COVID-19  dot.  spotkań  i

zgromadzeń  nie  zostaną zniesione,  projekty  powinny  umożliwiać  prowadzenie  działań w

formie  zdalnej.

6.    Podmioty uprawnione do startowania w konkursie:

(dotyczy tylko podmiotów ze wsi  i  miast do 20 tys.  mieszkańców)
•      organizacje  pozarządowe,  zarejestrowane  (w  formie  stowarzyszeń  lub  fundacji)  w

KRS  lub w ewidencji  prowadzonej  przez  starostów;

•      powiatowe,  miejskie  i  gminne  domy kultury;

•      powiatowe,  miejskie  i  gminne  biblioteki  publiczne;

•      Koła      Gospodyń      Wiejskich      wpisane      do      rejestru      Agencji      Restrukturyzacji

i  Modernizacji  Rolnictwa  lub  KRS  bądź  ewidencji  prowadzonej  przez starostów.

W konkursie jeden wnioskodawca  może  złożyć  maksymalnie jeden wniosek.

Uwaga,
•      podmioty   mające siedzibę w miejscowościach  powyżej  20  000  mieszkańców nie mogą brać

udziału  w  konkursie,  nawet jeśli  ich  projekty  zakładają  działania  na  terenach  wiejskich  i  w

małych  miastach  do 20 000  mieszkańców;
•      o   dotację   nie   mogą   ubiegać   się   wnioskodawcy   mający   w   składzie   swoich   organów

statutowych   osoby   będące  jednocześnie   pracownikami   Polsko-Amerykańskiej   Fundacji

Wolności  czy  Fundacji  Civis  Polonus;

•      odotacje nie mogąubiegać się szkoły;

•      w   razie   uzyskania   dotacji   środki   pieniężne   będę   przekazywane  wyłącznie   na   specjalnie

utworzone   subkonto   lub   konto   bankowe,   na  którym   będą  wyłącznie   środki   uzyskane  z
Programu  Równać Szanse na realizację  projektu.

7.    Termin  realizacji  projektu
Dotacje       będą      przyznawane      na      projekty      pięciomiesięczne,       realizowane      od

1  września  2021   r.  do  31   stycznia  2022  r.  (rekrutacja  uczestników  projektu  i  ewaluacja

działań  nie  może wchodzić do  5-cio  miesięcznego terminu  realizacji  działań).
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8.    Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej:
•       szkolenie  i  doradztwo  na etapie składania wniosków

•       dotacje do 8  500 zł przyznawane na realizację  5-miesięcznych projektów;
•       szkolenia  i  doradztwo  dla  koordynatorów projektów;

•       wizyty  konsultacyjno -monitoringowe w  miejscu  realizacji  działań;

•        materjały promocyjne dla  uczestników projektów.

9.    lnformacje  o dotacji
•      Dotacja   powinna   być   przeznaczona   na    pokrycie    kosztów   działań    prowadzonych

w ramach  projektu  przez  młodzież -np.  zakup  niezbędnych  materiałów.  sprzętu,  usług

transportowych  (wyjazdy  studyjne,   dojazdy  do  miejsc  realizacji   projektu),   materiałów

promocyjnych,         cateringu         oraz         honoraria         i         inne         wydatki         związane
z organizacją wydarzeń  prowadzonych  podczas  projektu.

•      Dotacje  nie  będą  przyznawane  na:   pokrycie   bieżących   kosztów  działania  organizacji

niezwiązanych     bezpośrednio    z    realizacją    projektu    (w    tym    etaty);        organizację

jednorazowych  akcji  (np.  konferencje,  wyjazdy,  szkolenia);     koszty  prowadzenia  zajęć

pozalekcyjnych      stanowiących      kontynuację      realizacji      standardowego      programu
nauczania w  szkołach  (w tym  etaty);  pomoc  charytatywną;    organizację  typowych  form

wypoczynku  zimowego  lub  letniego  młodzieży;   na  projekty,  w  których  rozbudowane

komponenty  warsztatowe   i   szkoleniowe   przeważaj.ą  nad   działaniami   prowadzonymi
samodzielnie przez młodzież;  stypendia i  mini-dotacje.

•      W     budżecie     projektu     aplikujący     powinni     uwzględnić     koszty     obsługi     projektu

w   wysokości   nie   przekraczającej   10%  wnioskowanej   kwoty   (telefon,   poczta,   koszty

obsługi  konta  bankowego,  dojazdy  na  na obowiązkowe  szkolenia  koordynatorów  przed
realizacją projektu).

•      Ewentualne    wydatki    na    zakup    sprzętu    (w   tym    komputerów,    kamer,    aparatów

fotograficznych,       urządzeń       biurowych,       mebli,       sprzętu       sportowego       oraz

oprogramowania')  i  remonty nie  mogą  przekroczyć łącznie  25% dotacji.

•     Wkład    własny    nie    jest    wymagany,     natomiast    zachęcamy    wnioskodawców    do

pozyskiwania zasobów zewnętrznych,  zarówno  postaci  finansowej, jak i  rzeczowej.

Podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach netto.

Dotacja  będzie  przekazana dotowanym  podmiotom  do  15 września 2021  r.

10. Koordynator

W rozumieniu  Programu  koordynatorjest  osobą,  która  prowadzi  projekt  przez okres  5  m-cy.

Koordynator  jest   odpowiedzialny  za  zarządzanie   projektem,   za  sporządzenie   końcowego
raportu  merytorycznego,  przeprowadzenie  ankiet  ewaluacyjnych  początkowych  i  końcowych.

Specyfika   roli   koordynatora   projektu   polega   na  tym,   że   nie  jest  on   liderem   projektu   czy

grupy młodzieży,  ale  moderatorem  całego  procesu.

`  Zakup  licencji  na oprogramowanie  na  okres  realizacji  projektu  (np.  5  miesięcy)  traktowanyjestjako  materiał do

zajęć  i  nie wlicza  się  do  puli  kwoty  25% dotacji  przeznaczonej  na  sprzęt.
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Koordynator  zobowiązany  będzie  do  osobistego  udziału  w  obowiązkowym  szkoleniu  przed

rozpoczęciem  realizacji  projektu. Jest to warunek otrzymania dotacji.

Terminy  szkoleń:

•      20-22  sierpnia2021   r.-Poznań,Warszawa.

•      27-29 sierpnia  2021  r.  -Kraków,  Warszawa.

Koszty  szkolenia  pokrywa  fundacja  Civis  Polonus,  a  koszty  dojazdu  mogą  zostać  rozliczone

w kwocie  dotacji w kategorii  obsługa  projektu.

jeżeli     sytuacja    pandemiczna    uniemożliwi    zorganizowanie    szkoleń    w    w/w    terminach
zorganizowane  zostaną  szkolenia  online  w  terminach:  20-22,  23-25  i  27-29  sierpnia  2021

r.

11. Procedura składania wniosków

Termin  rejestracji wniosków do  1  czerwca 2021  r. do godz.12.00.

Wnioski   należy  składać   korzystąjąc  z   Panelu   Wnioskodawcy  znajdującego   się   na   stronie
www.rownacszanse.pl.  Aby złożyć wniosek  należy  zapoznać  się  ze  znajdującą  się  na  stronie
szczegółową instrukęją postępowania i  kryteriami oceny.

Wyniki     konkursu     zostaną     ogłoszone     20     lipca     2021      r.     na     stronie     internetowęj:

www.rownacszanse.Dl.

Organizator  w   porozumieniu   z   Polsko-Amerykańską   Fundacją  Wolności   powołuje   Komisję

Ekspertów,   która   podejmuje   decyzję  o   przyznaniu  wnioskodawcy  dotacji.   Decyzje   Komisji

Ekspertów są ostateczne  i  nie  przysługuje  od  nich  odwołanie.

Do   umowy,   którą   dotowane   organizacje   i   instytucje,   podpiszą   z   Fundacją   Civis   Polonus,

powinny zostać  dołączone  następujące załączniki:
a.      aktualny  wyciąg  z  KRS  albo  z  ewidencji  Starostwa,  w  przypadku   bibliotek  i  domów

kultury akt  nadania  numeru  REGON  lub  akt  założycielski  ,

b.      sprawozdanie finansowe  za rok 2020,

c.      w  przypadku  bibliotek  gminnych  i  gminnych  domów  kultury oeżeli  właścicielem  konta

nie jest wnioskodawca)  deklaracja właściciela  konta  bankowego  o jego  udostępnieniu.

12. Harmonogram konkursu

15  kwietnia 2021  r.  -ogłoszenie  konkursu;

1  czen^/ca 2021   r.,  godz.12.00 -termin  składania wniosków;

20 lipca 2021  r.   -ogłoszenie wyników konkursu  ;

20-22  sierpnia 2021  r.  -szkolenie  koordynatorów projektów (Poznań, Warszawa);

27-29  sierpnia 2021  r.   -szkolenie  koordynatorów projektów   (Kraków,  Warszawa);

1  września  2021   r.  -31   stycznia  2022  r.  -termin  realizacji  projektów;

1   września  2021   r.  -termin  odesłania  umowy  z  załącznikami  oraz  termin  wypełnienia

ankiet początkowych dotowanego;

15  września  2021   r.  -termin  przekazania  transzy  dotacji  organizacjom,  które  odesłały

umowy w terminie;

1   marca  2022  r.  -termin  złożenia  raportów  końcowych  i  wypełnienia  ankiety  końcowej

dotowanego.
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13. Ochrona danych osobowych

1.            Administratorem  danych osobowych  zebranych w ramach formularza elektronicznego

na stronie www.rownacszanse.pl jest Fundacja Civis  Polonus z siedzibą w Warszawie,  ul.

Bagatela  10/36,  00-585  („Administrator).  Administratorjest  realizatorem  Programu  „Równać

Szanse  2021 " („Program").

2.            Podane w formularze dane osobowe  będą przetwarzanych w celu
i  zakresie  niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji w konkursie „Równać Szanse -Małe

Granty" („Konkurs")  realizowanym w ramach  Programu  oraz ogłoszenia wyników.

3.            Podstawą prawna przetwarzania danych osobowychjest art.  6 ust.1   b)  i f)

Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679  z  27.04.  2016 w sprawie

ochrony danych  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie  o ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  1.119,  s.1 )  ze zmianami  („RODO").

4.            Administrator przetwarza następujące dane osobowe:  imię i  nazwisko,  adres email  oraz

telefon  kontaktow.
5.            Podanie danych  ma charakter dobrowolny,  lecz  niezbędny do złożenia wniosku

i  przekazania go do oceny.

6.            Administrator otrzymuje wskazane  powyżej  dane zawarte we wnioskach  bezpośrednio

od wnioskodawcy.

7.            Dane osobowe  będą  przetwarzane co  najmniej  przez okres  5  lat,  licząc od  końca roku

kalendarzowego, w którym ogłaszanyjest Konkurs,  oraz  później,  przez okres  niezbędny do

umożliwienia Administratorowi dochodzenia należnych  mu  roszczeń.

8.            Dane osobowe  mogą być  udostępnione członkom  komisji a także  innym  podmiotom,

których  udział w procedurze  rekrutacyjnej  będzie niezbędny.

9.            Administrator co do zasady nie  przekazuje danych osobowych  poza Europejski  obszar

Gospodarczy. W sytuacji, gdy takie  przekazanie okaże się  niezbędne,  zastosowane zostaną

wszelkie dostępne  prawnie  środki  ochrony (przewidzjane w art.  46  RODO  np. wiąźące  reguły

korporacyjne) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych.

10.         Wnioskj  konkursowe,  razem z danymi  osobowymi,  mogą być udostępniane

Przedstawicielstwu  Polsko-Amerykańskiej  Fundacji Wolności,  grantodawcy Programu.

11.         Zgodnie z  RODO, osobom  których  dane zostały podane,  przysługuje:

1)            prawo dostępu  do swoich  danych  oraz otrzymanja ich  kopii;

2)            prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)            prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4)            prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)            prawo do przenoszenia danych;

6)            prawo do wniesienia skargi  do organu  nadzorczego tj. do  prezesa urzędu  ochrony

Danych Osobowych:  ul. Stawki  2,  00-193 Warszawa.

12.         Administrator nie przetwarza danych  osobowych w sposób prowadzący

do zautomatyzowanego  podejmowania decyzji, w tym  profilowania.

13.         Kontakt z osobąwłaściwąw sprawach  danych  osobowychjest możliwy pod adresem
e-mail:  artur.lega@civispolonus.org.pl.

14. Wnioskodawca zobowiązuje się przekazać treść klauzuli  informacyjnej  koordynatorom,

których  dane osobowe zostały podane w formularzu.
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Przesyłanie wniosku w ramach  procedury rekrutacyjnej jest równoznaczne z oświadczeniem

o zapoznaniu  się z zasadami  konkursu grantowego. Wnioskodawca oświadcza,  że  przekaże

treść klauzuli  informacyjnej  osobom,  których  dane zostały podane w formularzu.

14.   lnformacje dodatkowe
Elektroniczny   system   naboru   wniosków,   zasady   konkursu   i   kryteria   oceny   znajdują   się   na

stronie  internetowej www.rownacszanse. pl.

Ponadto  informacji  o  programie  udziela  Fundacja  Civis  Polonus  telefonicznie  609 458  344  lub

pocztą  elektroniczną:  artur.lega@civispolonus.org.pl   rownacszanse@civispolonus.org.pl
Dla   zainteresowanych   odbędą   się   4   webinaria   "Jak   napisać   dobry   wniosek   w   Programie

„Równać  Szanse  2021 " ?" w dniach:

5  maja 2021  -„Program  Równać Szanse;  zainspiruj  się -co  można zrobić  z  młodzieżą"

12  maja  2021  -„Projekty online:  czyli  działania w  czasie  pandemii"

19  maja  2021  -„Budżet  i  działania: Jak zrobić to  dobrze"

26  maja 2021  -„Ostatnia prosta:  Sprawdż  swój wniosek"

Uczestnictwo w webinariach jest  bezpłatne.

Rejestracja  na  szkolenia  odbywać  się  będzie  poprzez  elektroniczny  formularz  udostępniony

na  stronie  programu.  LINK TUTAl

Program  „Równać  Szanse  2021 ",  Konkurs  .,Równać Szanse  -Małe  Granty"  -zasady  konkursu
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Konkurs ,,RÓwnać Szanse  -Małe Granty"
w  Programie  „Równać Szanse  2021 "

Polsko-Amerykańskiej  Fundacji Wolności

realizowanym  przez

Fundację Civis  Polonus

KRYTERIA OCENY  FORMALNEJ

1.   Czy   wnioskujący    posiada    siedzibę    w    miejscowości    do    20    tysięcy

mieszkańców?

2.   Czy   wnioskujący  jest   organizacją/instytucją   uprawnioną   do   udziału

w konkursie?

3.  Czy    projekt    ma    zaplanowane    działania    na    okres    pełnych    pięciu

miesięcy?

4.   Czy   czas   realizacj.i   projektu  jest   przewidziany   pomiędzy   1    września

2021  a  31   stycznia 2022  roku?

5.   Czy  uczestnikami   projektu  jest   młodzież  w  wieku   od   13   do   19   lat  z

miejscowości  do  20 tys.  mieszkańców?

6.  Czy kwota wnioskowana nie  przekracza 8.500 zł?

7.  Czy wydatki  na zakup sprzętu  nie  przekraczają 25% kwoty dotacji?

8.  Czy  koszty obsługi  projektu  nie  przekraczają  109/o kwoty dotacji?

Program  „Równać  Szanse  2021 "  -   Konkurs  „Równać  Szanse  -Małe  Granty"  -Kryteria formalne
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12.  Strona  internetowa

13.KRS  lub  REGON wnioskującego

Konkurs „RÓwnać Szanse -  Małe Granty"

w  Programie  „Równać Szanse  2021 "

Polsko-Amerykańskiej  Fundacji Wolności

realizowanym  przez

Fundację Civis  Polonus

Termin  składania wniosków:  do  1  czerwca 2021  r.

do godz.  12.00.

DANE KONTAKTOWE

1.    Imię  i  nazwisko  koordynatora

2.    Telefon  kontaktowy koordynatora

3.    Adres  mailowy koordynatora

4.    Oficjalny adres  mailowy wnioskodawcy



11.        DODATKOWE INFORMACJE O ORGANIZACJl

1.    Data powstania organizacji/instytucji

2.    Cele organizacji

3.    Formy działań statutowych.

4.    Suma wpływów do budżetu ogółem w 2020 roku (prosimy wpisąć kwotę)

5.    Dotacje w ramach  Programu „Równać Szanse" w

Rok  przyznania Nazwa   konkursu     ``T>`=-ś_-=__ Tytułprojektu```iś~ŚĘ=`=L`i` K@`ą-il-9!`ątJii
dotacji  maA5.   /0 maks.  10o znakóii;`C

_*_-< ś=_ -_ =maks.200znakóvv``:.`

ni`\Ls`  50 zn.\ków
znaków ę

śżężśź€:-ż=śżSżSśżż-:=-śż€-

•-_-`-`-_

-SĘ=i-Ś`
--śś-śś=_ż:ś`żź_ _tśĘsis--

sĘę=:i--ii`_S-s-s`_ <--śS-s=ż=S=---=ś`

6.    Dotacje   ze   środków   Polsko-Ame

(poza Programem  „Równać Sżanse

--Sś.=ć=     _                                         -ś::._ _:`-_

skiej   Fundacji  `Wolności   ri<iatach   2019-2020
-ś``      ..-_                                        -=

Rok  przyznania program `Tytuł `projektu              =`` Kwota dotacji

dotacji  ma4s.  /0 maks.  100 zn;ków m;ak;. 200 znakóvi- maks.  50 znaków
znaków

_y-=  -;  ::ż     -_  ś_śżź-------:-=ś_=-::-:-

7.    Dotacje z
=  _`T= :    `

źródeł w lataća 2019-20

Rok przyznąnii D_ótujący Tyt`uł projektu Kwota dotacji

dotacji                =---:```    =-_   --śś-=` miks.  i oo znakóri`~   `
```maks.  200 znaków

maks.  50 znaków

maks ś 10  znakóiri::`ż`= `s^< _`_`-

iŁ >-----`           --_   --`--
-_==   -=_-=:----_     -      _--_-_-_   __     _

`     ``  =S-ś    =          ----ś     =

się Państwo o naszym konkursie?

Ź ródło                      _ _=_-=-ś_śtśi

lnternet I
Prasa I
e'ewizia I

Radio I
lnformacia  z  PFDiM I
lnformacia  z  FCP I
lnne  orqanizacie I
Fora  Lokalne  RS I
Szkolenia  RS I
Samorzad I
Znaiomi I
lnne I

Adres bądź źródło informacji.rl



111.       INFORMACJA O  PROJEKCIE

1.    Nazwa projektu:

2.  Cel  projektu

(konkretny,     dobrze     zdefiniowany,     możliwy     do     osiągnięcia     w     określonym     czasie

i odpowiadający na konkretne potrzeby młodzieży). ma;ks. 400 znaków

3.    Opis projektu

(cel projektu, wiodący temat, uczestnicy, główne działania i sposób ich realizacji, spodziewane

6. Opis grupy uczestników pręjektu

(wiek,     sposób     rekrutacji,     mTęy-sce

miejscowości,  w  któ ealizowa

7. Jakie konkretne potrzeby mają

zamie!

:  proje

sposób    dojazdu    młodzieży    spoza
-`600 znaków

zi  ludzie w Państwa środowisku?

Potrzeba. mak5, 200 znaAów `Źródło infor`hi`acji.  maAs.  3JO znaków
'iiiiiii= `

---                                `r-`     `              -_.-`_-

``-`-.-:-`=            ---•.-_-___-:_

8. Na którą z wżej wymienionych potrzeb projekt odpowiada i w jaki sposób?

(określenie   konkretnej   potrzeby;   opis   bariery,   na   którą   napotykają   odbiorcy   projektu).

maks.  500 znaków

9.    Opisz,   wjaki  sposób  projekt będzie  prowadzony, aby młodzi  ludzie  podnieśli  kluczowe

kompetencje   z   punktu   widzenia   celów   Programu   „Równać   Szanse"   (projekty   mogą

przyczyniać się do  podniesienia wszystkich  lub wybranych  kompetencji.  Proszę wskazać
konkretne      metody,      narzędzia      i      sposoby     prowadzenia      działań      aby     projekt

maksymalizował    rozwój    kompetencji).     W   przypad4u,    n/.e    w5kazan/.a    kfo're/.5'    z
kompetencji  prosimy wpisać:  nie dotyczy.



Młody człowiek zna swoje  możliwości  i wierzy w siebie.

maks.  500 znaków

Młody        człowiek potrafi         sobą         kierować         i
odpowiedzialnie  podejmować decyzje.

maks.  500 znaków

Młody człowiek   zna  i  rozumie  otoczenie  społeczne,  w

którym  żyje.
maks.  500 znaków

Młody   człowiek   potrafi   zadbać   o   relacje   z   innymi    i

nawiązać z  nimi współpracę.

maks.  500 znaków

`0. Owis dz7iała:ń   (można dodawać kolejne wiersze ma

Ł.p- Działania             (prosimy             o Akrywność     Młodzieży     w W` jaki  sp6sób  to  dziafanie  przyczyni

wymienienie                        działań dziaJaniu    (rola  . mładych, się    do__rozwoju    młodzieży    biorącej

zaplanowanych    w    projekcie, przykład; atiności)  -    -`` udział -iv iigtiekcie (nowe kompetencje,

gdzie         będą         realizowane; ńówe  kon`tżkty}?` `:`

formy,    metody i  częstotliwośćp/ać-w/maks.500znakówwkomórce maks. 4oo znaków w komórce

1.

2.

3. `._ś     -

4.

5. `                 `-``

6. -

7. `

8. `                _~-     --           `_=--`=

9. `<=ś_   -

10.

11. W jaki  sposób  środowisko  lokalne  będzie  informowane  o  bieżących  działaniach  projektu?

maks.  1000 znaków

12. Jak będzie wyglądało zakończenie/świętowanie projektu? maks.  1200 znaków



13.    Organizacje.    osoby,    grupy    i     instytucje    współrealizujące    projekt    (ł.n/ormac/.e    o
organizacjach  i  instytucjach  współpracujących  z  wnioskującym  podczas  realizacji  projektu,
charakter współpracy, częstotliwość, zakres wspólnych dzia!anD.

Partner.  maks.  100 znaków Zakres współpracy w ramach

projektu.  maks.  100 znaków

-
- S``-

~`żS=_-`      ś:-ź-ś~ -

stronach internetowych, ma

b)    wjaki  sposób  na  udzia

kompetencje zdo

np.  publikacjach,
_  .--`  `ź`  >

tawieniach, i^iyj;źżich  itd.):`maks. 3SO 7:naików

nowć rel;ćil

młodzi  ludzie?  /Ćzego sł.e nćiucz?, /.ak/.e

500 znaków

organizacja? maksymalnie  350 znaków



N. HaiTmonograim dzjiaihh\  (przypominamy, że działania muszą być prowadzone przez  5
miesięcy, tzn.  muszą  rozpocząć się w pierwszym tygodniu września  2021  r.  i  zakończyć
najwcześniej w ostatnim tygodniu  stycznia 2022  r.)

Miesiąc Działania

maks.  300 znaków w komórce

Wrzesień  2021

__=-^S__L        _

•=---:-:::śS::._:ś  :    :s_-
y:   -'                      y`-_ś: :-i::-ż--_

•-_-=`_ś  _   -

Październik2021

Listopad  2021

Grudzień  2021

-

Styczeń   2022<`y`._      `-`

-
-

`  Dziatania  projektowe  zaplanowane w  harmonogramie  nie  obejmują  rekrutacji  i  ewaluacji  projektu.  Rekrutacja grupy i

ewaluacja  nie wliczają  się  do  pięciu  miesięcy działań  proiektowych.



BUDŻET PROJEKTU

Kategoria Sposób kalkulacji2

Całkowitykoszt Wkład własny3orazzinnych Wniosko-waneodPFDiM

(np. liczbajednostek x kosztjednostkowy) projektu źródeł

Koszty osobowe4

max 4  kategorie

`~  _    =_-=-->tI--ii.

Razem koszty osobowe:
_ś-_..--------_

Koszty rzeczowes

` ``               ``

max  10  kategorii    .    `.`

-

-..`.-S                                              _  :

-
-

Koszty obsfugi    ```
-`     `                 `````-        `     `

-_`--`=                               `-<-`----   =-=-`--

projektu6 `
`.._`=-_        `_    -           .--`

•''=-=_    --.    -_         :-`           ```       Razem  koszty rzeczowe:

2 Np.  w  przypadku  wynagrodzeń:  stawka  miesięczna/godzinowa  x  liczba  mlesięcy/godzin;  w  przypadku  transportu:  stawka  za  kilometr x

liczba  kilometrów;  w  przypadku  sprzętu:  nazwa  każdego  ze  sprzętów  i  koszt jednostkowy x  liczba  sprzętów;  w  przypadku  materiałów do

zajęć  lub  materiałów  promocyjnych:  przykładowe  pozycje  składowe,  stawka  na  miesiąc/stawka  na  uczestnika  x  liczba  miesięcy/ilość

uczestników.
3  Zarówno wkład  finansowy, jak  i  wyceniony  koszt  pracy własnej.
4  Np.  honoraria,  wolontariusze.

5  Np.  materiały,  publikacje,  ksero,  lokal,  koszty eksploatacji.  zakup  sprzętu,  transport  mtodzieży,  noclegi.

6  Należy  uwzględnić  koszty  obsługi  projektu  w wysokości  nie  przekraczającej  10% wnioskowanei  kwoty (telefon,  poczta,  koszty obsługi  konta

bankowego,  dojazdy  na  szkolenie).



````
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Konkurs  „Równać Szanse  -  Małe Grant`r

w  Programie  „RÓwnać Szanse  2021 "

Polsko-Amerykańskiej  Fundacji Wolności

realizowanym  przez

Fundację Civis  Polonus

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNĘ| WNlosKU

Krvteria oceny merytorycznei Wskaźniki Punkty
1.    Rozwijanie   zasobów własnych. Czy      uczestnicy      będą      mieć      szansę 0-5

rozpoznania        swoich         możliwości         i

uwierzenia w  siebje?

Czy uczestnicy podczas  działań  będą
mogli  kierować  swymi  działaniami  i

podejmować decyzje ?

2.    Współpraca  przy realizacji Czy uczestnicy będą  mogli  zadbać o 0-5
projektu. relacje  z  innymi  i  nawiązać  z  nimi

współpracę?
Czy zaplanowane  działania zakładają

poznanie  lokalnego  środowiska?

3.     Efektywność  projektu. Czy       planowane       działania       pozwolą 0-5
w      rzeczywistości      osiągnąć      założone

efekty?

Czy        komponent        szkoleniowy        nie

dominuje       nad       działaniami,       których

bezpośrednimi            realizatorami           jest

młodzież?

4.     Koncepcja  projektu. Czy    projekt    ma    atrakcyjny    pomysł    - 0-5
oś    projektu,    która    pozwoli    realizować

pasję  i  zainteresowania  młodzieży?
Czy      zaplanowane      działania      tworzą

cykliczny,          spójny         logicznie          plan

aktywności  przez  5  miesiecy?

5.    Budżet  projektu. Czy  przedstawiona w  budżecie  kalkulacja 0-5
kosztów      jest       przejrzysta,       zasadna

i  odpowiada zaplanowanym  działaniom?

Czy    koszty   osobowe    są    zaplanowane

racjonalnie?

Program  „Równać  Szanse  2021,  Konkurs  „Równać  Szanse  -Małe  Granty"  -kryteria oceny  merytorycznej





'   Urzędowe Poświadczenie Odbioru

lzl

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDoccontent?id=153065265&t...

UPP -Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

ldentyfikator Poświadczenia: epuAP-UPP60697244

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu:  URZĄD GMINY MIRZEC
ldentyfikator adresata:  UGMIRZEC
Rodzaj  identyfikatora adresata:  epuAP-lD

Na#:::dda°wkcuyT§#rETk;óKre#t8#Ęyż##;ajdEC#ezK,wK,ELCACH
ldentyfikator nadawcy: SUWKielce
Rodzaj  jdentyfikatora nadawcy:  epuAP-lD

Dane  poświadczenia
Data doręczenia:  202104-27T12:48:49.356
Data wytworzenia  poświadczenia: 2021 -04-27T12:48:49.356
ldentyfikator dokumentu,  którego dotyczy poświadczenie:  DOK87193990

33:=aTfnuf:rełnajgjj,ąuczeu;odpn:ja::ca:,reźródło
Wartość  informacji uzupełniającej..  Poświadczenie wystawione przez platformę epuAP

Rodzaj  informacji  uzupełniającej:  Identyfikator epuAP dokumentu
Wartość lnformacji uzupełniającej: 87193990

Rodzaj  informacji  uzupełniającej:  lnformacja
Wartość informacji uzupetniającej: Zgodnie z art 39'  par.  1  k.p.a.  pisma powiązane z przedłożonym dokumentem
będą przesyłane za  pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj  informacji  uzupełniającej :  Pouczenie
Wartość  informacji  uzupełniającej:  Zgodnie z an 39.  par.1d  k.p.a.  istnieje  możliwość  rezygnacji z  doręczania  pism
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało  podpisane -aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji  podpisu
Lista  podpisanych elementów (referencji):
referencja  lD-519ccbeb7adsd59basa52f9741240b93  :
referencja  lD-7e3a27faoaco91 e46185dd59478d276c : e-Pismo%20od%20%C5%9AUW%20w%20Kielcach.xml
referencja : #ades-id-964f5eb25eb3al 1 a4aboa42d96910eoc

2021-04-27,15:07




