Załącznik nr 3 Wzór wniosku aplikacyjnego

WNIOSEK APLIKACYJNY
w ramach Projektu pn.
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2
POWR.02.14.00-00-1007/19
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacje dotyczące zasad wypełniania wniosku aplikacyjnego
1. Wniosek wypełnia się w elektronicznym formularzu wniosku aplikacyjnego, który
jest dostępny na stronie www.lowe.edu.pl.
2. Wniosek należy wypełnić w języku polskim.
3. Wszystkie pola wniosku należy wypełnić, w przypadku gdy podmiot nie może
podać żądnych danych należy wpisać NIE DOTYCZY (np. w przypadku o pytanie
o numer KRS w przypadku jednostek samorządu terytorialnego)
1. Dane dotyczące organu prowadzącego
Nazwa organu prowadzącego
KRS/numer innej ewidencji
(jeżeli nie dotyczy należy
wpisać NIE DOTYCZY)
NIP
REGON
Adres siedziby organu
prowadzącego
Województwo
Gmina
Adres do korespondencji (jeśli
inny niż adres siedziby)
Telefon
Adres e-mail
Imię i nazwisko osoby/osób
upoważnionych do reprezentacji
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Imię i nazwisko osoby do
kontaktu
Telefon
Adres e-mail
Nazwa szkoły, wskazanej do
pełnienia roli LOWE
Adres siedziby szkoły
Imię i Nazwisko Dyrektora
Szkoły
Osoba do kontaktów w szkole
Telefon
Adres e-mail

2. Charakterystyka organu prowadzącego i otoczenia
1) Rodzaj organu
prowadzącego
a) JST gmina wiejska
b) JST gmina miejskowiejska
c) JST gmina miejska
d) JST powiat
e) Inne - Stowarzyszenia i
inne organizacje
społeczne
f) Inne - Organizacje
wyznaniowe
g) Inne, w tym jednostki
administracji centralnej
W przypadku organu typu
INNE należy wpisać datę
rozpoczęcia działalności
dotyczącej prowadzenia
szkoły
2) Obszar, na którym znajduje
się organ prowadzący
a) Obszar zdegradowany1
b) Obszar popegeerowski
c) Obszar powojskowy
d) Obszar poprzemysłowy
e) Obszar o największych
potrzebach w zakresie
edukacji dorosłych
1

Wybrać
odpowiednie

Uzasadnienie wyboru

DD/MM/RRRR
Wybrać
odpowiednie

Uzasadnienie wyboru

wg definicji w art. 9 Ustawie o rewitalizacji z 9.10.2015 r., Dz.U.2018, poz.1398
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3) Potencjał kadrowy, techniczny i społeczny oraz doświadczenie podmiotu
aplikującego i szkoły prowadzonej przez organ aplikujący, wskazanej do
pełnienia roli LOWE
W przypadku potencjału kadrowego należy opisać zasoby kadrowe, które posiadają
organ prowadzący i szkoła oraz sposób ich wykorzystania w ramach projektu
grantowego, tj. kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu.
Istotne jest przeanalizowanie, czy posiadany już potencjał kadrowy będzie mógł być
wykorzystywany do realizacji projektu grantowego.
W przypadku potencjału technicznego należy opisać, jakie posiadane, szczególnie
przez szkołę wskazaną przez organ do pełnienia roli LOWE, zaplecze techniczne (w
tym sprzęt, pomieszczenia) będą zaangażowane w realizację projektu grantowego.
W przypadku potencjału społecznego należy opisać możliwość oceny zdolności
społecznych organu i szkoły do podjęcia i efektywnej współpracy zaangażowania
lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych w poprawę sytuacji społeczności, na
rzecz której podejmowane będą działania w ramach projektu.
Pole tekstowe (max. 5000 znaków)

4) Sytuacja społeczna w otoczeniu szkoły
Wstępna analiza problemów społecznych na obszarze, gdzie funkcjonuje szkoła, w tym
osób:
a) o niskim wykształceniu, tj. co najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i
policealnym zdobytym w dalszej przeszłości
b) długotrwale bezrobotne/ pozostających nieprzerwanie bez pracy przez okres
minimum 12 miesięcy.
c) w wieku niemobilnym (wg. definicji GUS)
d) korzystających z pomocy społecznej.
e) nieaktywnych zawodowo (tzw. NEET), bez doświadczenia zawodowego
f) z niepełnosprawnością.
g) dla których rolnictwo jest jedynym źródłem utrzymania
h) osamotnionych, niemobilnych na rynku pracy z powodu opieki nad osobami
zależnymi.
W tej części należy przedstawić sytuację problemową posługując się wskaźnikami w
zakresie odsetka osób z powyżej wymienionych grup społecznych w odniesieniu do
ogólnej liczby mieszkańców obszaru (gminy, a w przypadku braku danych dot. gminy,
powiatu, na terenie którego szkoła funkcjonuje. Ponadto należy przedstawić opis
sytuacji społeczno-zawodowej osób dorosłych lub określonych grup osób dorosłych.
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Pole tekstowe (max. 5000 znaków)

5) Aktywność edukacyjna szkoły dla osób dorosłych/społeczności lokalnej
W tej części należy opisać dwa działania podejmowane przez szkołę, wskazaną przez
organ prowadzący do pełnienia roli LOWE, dla dorosłych/społeczności lokalnej w
okresie ostatnich 2 lat przez złożeniem wniosku, w tym ich rodzaj i forma
(szkolenie/kurs, akcja, projekt, konkurs, inne itp.), zastosowanie niestandardowych
metod kształcenia/aktywizacji, zaangażowane zasoby osobowe i rzeczowe szkoły, inni
partnerzy, uzyskane efekty i korzyści przez osoby dorosłe, wpływ na społeczność
lokalną.
Pole tekstowe 2500 znaków
Działania 1

Pole tekstowe 2500 znaków
Działania 2

6) Wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy społeczności lokalnej
Ocena obejmuje wpływ LOWE na poprawę sytuacji osobistej, społecznej i zawodowej
dorosłych w wymiarze lokalnym, w odniesieniu do charakterystyki otoczenia szkoły
zgłoszonej do pełnienia roli LOWE, charakterystyki/specyfiki lokalnej, problemów i
potrzeb dorosłych.
Pole tekstowe 2500 znaków

7) Wstępna analiza potrzeb/problemów w zakresie działań na rzecz aktywności
edukacyjnej osób dorosłych
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Charakterystyka obszaru, na którym działa szkoła, grupy docelowej planowanej do
objęcia działaniami LOWE, problemów społecznych, itp. oraz możliwości szkoły w
zaspokojeniu/rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów (potencjały własne szkoły i
ewentualnych lokalnych partnerów), pomysły na rozwiązania.
Pole tekstowe 2500 znaków

8) Planowana liczba osób dorosłych do objęcia wsparciem po uruchomieniu
LOWE w ramach przedsięwzięcia realizowanego na podstawie umowy o
powierzenie grantu
Zgodnie z procedurą konkursu minimalna liczba osób dorosłych do objęcia
wsparciem w LOWE w ramach umowy o powierzenie grantu wynosi 200 osób.

9) Kwota grantu i przeznaczenie grantu
Kwota grantu
a. Opis niezbędności i racjonalności wydatków zgodnie z przedstawionymi we wniosku
potrzebami dot. uruchomienia i funkcjonowania LOWE

b. Opis efektywność zaplanowanych wydatków w kontekście celu LOWE jakim jest
zwiększenie dostępności dorosłych do różnych form aktywności zawodowej

c. Plan wykorzystania/utrzymania efektów przedsięwzięcia po zakończeniu jego
realizacji
w ramach umowy o powierzenie grantu

10) Szczegółowy budżet projektu
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Lp.

1

Zadanie

Jednostka

Ilość

cena
jednostkowa

Kwota
ogółem

Koszt opracowania diagnozy potrzeb (koszty merytoryczne związane z
wynagrodzeniem specjalistów, ekspertów, innych osób zatrudnionych specjalnie do
przeprowadzenia diagnozy, inne koszty związane z opracowaniem diagnozy)

0,00

1

0,00

2

0,00
0,00

3
2

Koszty adaptacji i/lub wyposażenia LOWE

0,00

1

0,00

2

0,00
0,00

3
3

Koszty promocji LOWE

0,00

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

Koszty funkcjonowania LOWE (np. wynagrodzenie koordynatora, animatora, itp.)

0,00

1

0,00

2

0,00
0,00

3

5

Koszty bezpośredniego wsparcia dla osób dorosłych (np. wynagrodzenia
prowadzących wsparcie edukacyjne, materiały i pomoce edukacyjne niezbędne do
prowadzenia wsparcia, catering i poczęstunek podczas wsparcia, przejazdy, inne w
zależności od wsparcia/potrzeb dorosłych uczestników, np. asysta osób z
niepełnosprawnością ,opieka nad osobą/ami zależnymi od uczestników podczas ich
udziału we wsparcia, itd).

0,00

1

0,00

2

0,00

3

0,00
0,00

KOSZTY CAŁKOWITE

11) Oświadczenia
a. Zapoznałem się z Procedurą naboru Grantobiorców w ramach
Projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji
osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/1 realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i akceptuję jej postanowienia.
b. Spełniam warunki do bycia Grantobiorcą w ramach Projektu
„Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób
dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/1
c. Wszystkie dane wskazane we wniosku aplikacyjnym są zgodne
z prawdą.
d. Podmiot, który reprezentuję
nie podlega wykluczeniu z
możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
albo na innej podstawie, w szczególności orzeczeń sądów.
e. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podmiotu zawartych
we wniosku aplikacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji
Projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji
osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/1 w ramach

 TAK
 NIE

 TAK
 NIE
 TAK
 NIE
 TAK
 NIE
 TAK
 NIE
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Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
f. Oświadczam, że realizując projekt grantowy organ prowadzący
oraz każdy inny zaangażowany w realizację/eksploatację
projektu podmiot nie może w całości lub w części odzyskać
kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w
budżecie projektu (1)
Zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu
części podatku VAT wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją
przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku w
przyszłości, w tym po okresie realizacji Projektu. Jestem
świadomy, iż w każdym przypadku, gdy będzie konieczność
zwrotu
podatku
VAT,
który
stanie
się
kosztem
niekwalifikowalnym w projekcie, zwrot odbywać się będzie na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (tj. wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia
przekazania środków).
(1)

 TAK
 NIE
 NIE
DOTYCZY

Podatek VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym w
projekcie, w sytuacji gdy w fazie realizacyjnej jak i
operacyjnej projektu, żaden podmiot zaangażowany w
projekt nie będzie wykorzystywał produktów projektu do
wykonywania czynności opodatkowanych.

12) Załączniki
Oświadczenia Dyrektora szkoły wskazanej przez organ prowadzący
do pełnienia roli LOWE – zgoda na przystąpienie do projektu
grantowego
(oświadczenie podpisane przez Dyrektora szkoły należy załączyć w
formie pliku PDF)

Data wypełnienie wniosku

DD/MM/RRRR

Osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących dot.
złożonego wniosku aplikacyjnego

Imię i nazwisko,
funkcja
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