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Granty dla Programu
EDUKACJA dla Doliny Baryczy
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EDUKACJA DLA DOLINY BARYCZY

Od stycznia 2014 do czerwca 2015 realizowany był
projekt na rzecz edukacji regionalnej i przyrodniczej –
rezultatem projektu stał się Program
EDUKACJA dla Doliny Baryczy
• Koordynator Projektu i Programu Stowarzyszenie
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
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REALIZACJA PROGRAMU
1. Realizacja Programu odbywa się w formie
rocznych edycji trwających od 16 czerwca do 15
czerwca roku następnego.
2. Monitorowana jest aktywności podmiotów
3. Podsumowanie najbardziej aktywnych placówek
udostępnione na bieżąco w serwisie
edukacja.barycz.pl oraz przedstawione na Forum
Edukacji – corocznym wydarzeniu we wrześniu
•
•
•
•
•
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06. 2015 – I Forum - zakończenie projektu Wałkowa ( gm. Milicz)
09. 2016 – II Forum – współorganizacja z Gminą Milicz
09. 2017 – III Forum – współorganizacja z Gminą Odolanów
09. 2018 - IV Forum – współorganizacja z Gminą Twardogóra
09.2019- V Forum- współorganizacja z Gminą Żmigród

REALIZACJA PROGRAMU 2017/2018– Ilość szkół i przedszkoli
należących do Programu w poszczególnych gminach
Cieszków – 2

Odolanów – 8

Milicz – 16

Przygodzice – 9
Krośnice – 3
Żmigród – 6

Sośnie – 5
Twardogóra – 2
Poza obszarem – 6
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REALIZACJA PROGRAMU 2019/2020
Zajęcia
odbywające
się w
przedszkolach/
szkołach
Zajęcia
realizowan
ew
ośrodkach

EDUKACJA
dla Doliny
Baryczy

www.edukacja.barycz.pl
2020-01-15,16

w Programie EDUKACJA dla
Doliny Baryczy uczestniczy:
• 54 placówki oświatowe
(szkoły, przedszkola)
program obejmuje
ponad na i poza
obszarem
• 11 427 uczniów z
obszaru Doliny Baryczy
• 37 podmiotów edukacji
pozaszkolnej (ośrodki)–
152 oferty

REALIZACJA PROGRAMU – aktywność placówek

• Indywidualna aktywność/ baza
dokonań
• Dostęp do aktywności nauczycieli,
edukatorów bieżący raport
aktywności placówki
• Dostęp do aktywności wszystkich
szkół/ narzędzie monitoringu
• Dostęp do aktywności wszystkich
podmiotów – aktywizacja/
ranking/ wsparcie/
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Nauczyciel/
Edukator

Szkoła /
Ośrodek

Gmina
EDUKACJA
dla Doliny
Baryczy

JAK prowadzimy monitoring?
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JAK prowadzimy monitoring?
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JAK prowadzimy monitoring?
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JAK prowadzimy monitoring?
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JAK prowadzimy monitoring w grancie?
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JAK prowadzimy monitoring w grancie?
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JAK prowadzimy monitoring w grancie?
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REALIZACJA PROGRAMU –panel Grantobiorcy –
zasoby i monitoringi grantów
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REALIZACJA PROGRAMU –panel Dyrektora –
zasoby i monitoringi swojej szkoły (na przykładzie ….
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REALIZACJA PROGRAMU –panelu Gminy – dane dotyczące aktywności szkół
w tym np. wyjazdów placówek do ośrodków ( na przykładzie gm. Milicz)
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REALIZACJA PROGRAMU – 2019/ 2020 aktywność
placówek dodawanie zasobów, dojazdy do ośrodków
pozaszkolnych, udział w działaniach sieciujących
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Dane od czerwca 2019 do 13 stycznia 2020 dla
wszystkich placówek w Programie:
1. Ilość dodanych zasobów 164 szt. (łącznie jest
ich 605), w tym 50 materiałów edukacyjnych,
1 ścieżka edukacyjna, 113 zasobów w bazie
wiedzy)
2. Dojazdy do ośrodków z Programu – serwis
przelicza ilość wyjazdów na liczbę oddziałów
w szkole – najwyższy wskaźnik to 6,93
3. Wydarzenia sieciujące – przeliczane działania
na ilość oddziałów w szkole – największy
wskaźnik 0,57

1. Granty w LSR dla Doliny Baryczy
na lata 2016-2022
2. Zasady uzyskania grantu Edukacja dla Doliny
Baryczy:
– kto może być grantobiorcą?
– na co może zostać przyznany grant?

3. Finansowanie grantu
4. Harmonogram
5. Podsumowanie, dyskusja
2020-01-15,16

1.
Granty w Lokalnej Strategii Rozwoju
dla Doliny Baryczy
na lata 2016-2022
2020-01-15,16

OSOBY FIZVCZNE - chcące
założyć własną działalność
premia 1OO tys. (PROW) zł
lub 300 tys.zł (RiM)

PRZEDSIĘBIORCÓW chcących rozwijać
dotychczasową działalność
wsparcie do 300 tys. zł

LOKALNE ORGANIZACJE,LIDERZV
- chcący rozwijać ofertę dla mieszkańców
od 5-50 tys. zł (granty) do 300 tys.zł
2020-01-15,16
(konkursy)

RYBAKÓW - chcących
rozwijać ofertę
gospodarstw
wsparcie do 300 tys. zł

PODMIOTY PUBLICZNE - chcące rozwijać
ofertę
m. in.: turystyczną, edukacyjną, kulturalną
wsparcie ok. 300 tys.zł

Zdiagnozowano w LSR…

Grupy defaworyzowane
1.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane

w urzędzie pracy;
2.

Osoby powyżej 50 roku życia;

3.

Osoby młode do 25 r.ż.;

4.

Osoby niepełnosprawne
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Budżet LSR
Wsparcie finansowe (PLN)
Zakres wsparcia

RPO
PROW [zł] EFS EF
RR

PO RYBY
[zł]

Fundusz
wiodący
[zl]

Razem EFSI
[zł]

Realizacja LSR

11 000 000

-

-

10 584 000

-

21 584 000

Współpraca

220 000

-

-

216 000

-

436 000

Koszty bieżące
Aktywizacja

2 850 000

-

-

-

2 850 000

2 850 000

Razem

14 070 000

-

-

10 800 000

2 850 000

24 870 000

2020-01-15,16

TRYB UDZIELENIA POMOCY

 19.2- WDRAŻANIE LSR (w ramach PROW i
PORiM)
- Operacje własne (LGD)
- Konkursy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, NGO, JST)
- Projekt grantowy (LGD) – powierzenie grantów
(LGD -> NGO, osoby fizyczne, JST)

 19.3 Projekty współpracy (LGD) (PROW i
PORiM)
 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja (LGD) (PROW)
2020-01-15,16

Cel ogólny

1. Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy, służący
zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości
życia.

1.1 Zwiększenie
konkurencyjności
sektora rybackiego.
1.1.1
Zachowanie rybackiego
Przedsięwzi
potencjału obszaru.
ęcie
Cel
szczegółow
y

Formy
wsparcia

Przedsięwzi
ęcie

Formy
wsparcia

Konkurs

1.1.2
Poprawa potencjału
sprzedażowego
przedsiębiorstw
rybackich.
Konkurs

Przedsięwzi
ęcie

1.2 Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości

2.1 Wzrost aktywności i świadomości specyfiki
obszaru wśród mieszkańców.

2.2 Rozwój kompleksowej i
atrakcyjnej oferty obszaru.

1.2.1
Wsparcie rybackiego
charakteru obszaru.

2.1.1
Wsparcie kompetencji i organizacji potencjału
społecznego na rzecz zachowania specyfiki
obszaru.

2.2.1
Spójna i widoczna oferta
turystyczna Doliny Baryczy.

Konkurs

1.2.2
Wsparcie usług i produktów
lokalnych, przyczyniających
się do zachowania specyfiki
obszaru.
Konkurs

1.2.3
Wsparcie aktywności
gospodarczej mieszkańców.

Konkurs
Formy
wsparcia
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2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału
Doliny Baryczy.

Grant: Edukacja dla Doliny Baryczy,
Projekt współpracy

2.1.2
Tworzenie przestrzeni do podnoszenia
kompetencji i organizacji atrakcyjnych form
spędzania wolnego czasu.

Konkurs NGO/Publiczne
Grant: Działaj dla Doliny Baryczy,
Projekt własny: Inkubator aktywności
2.1.3
Wzrost wiedzy i integracja społeczna
mieszkańców poprzez wykorzystanie
rybackiego dziedzictwa kulturowego.
Grant: Ryba wpływa na … w Dolinie Barszczy
Projekty własne – 6 edycji DK
Projekt współpracy

Projekt współpracy
Projekt własny (6 edycji ): DBP,
EDU
2.2.2
Zachowanie, zwiększenie
dostępności i atrakcyjności
miejsc związanych ze
specyfiką obszaru.
Konkurs– turystyka
(NGO/Publiczne),
Projekt własny : szlaki
2.2.3
Wzmocnienie rybackiego
potencjału obszaru poprzez
rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej.
Konkurs - turystka
(NGO/Publiczne)
Projekt własny: szlaki

Granty
Rok

Półrocze

2018

I

2019

II

2020

I

2020

I
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Budżet

PROW

129 560 zł Edukacja dla Doliny
Baryczy
190 440 zł Edukacja dla Doliny
Baryczy
300 162,10 Działaj dla Doliny
zł
Baryczy
300 000 zł

RiM

Ryba wpływa na
…w Dolinie
Baryczy

Lokalna Grupa Działania LGD

Strategia Rozwoju
Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność LSR
dla Doliny Baryczy na lata
2016 – 2022
Ustawa o RLKS
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Grant Edukacja dla Doliny Baryczy- I
Edycja
Samorząd Województwa

129 560,00 zł

Umowa o przyznanie pomocy na realizację
projektu grantowego

Lokalna Grupa Działania
Umowa o powierzenie grantu

Grantobiorca

Grantobiorca Grantobiorca Grantobiorca

Grantobiorca

Grantobiorca
NGO (w EDU stowarzyszenie rejestrowe i zwykłe)
17 organizacji uczestniczy
Porozumienie o współpracy partnerskiej

• 257 szkoleń
Szkoły
• 7 554
Nauczyciele
uczestników szkoleń

Dyrektor/Gmina
27 placówek uczestniczy w projekcie

Uczestnicy zajęć: uczniowie szkół objętych Programem Edukacja dla Doliny Baryczy

Cel 2
Wzmocnienie rozpoznawalności
i potencjału Doliny Baryczy.
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Cel ogólny

2. Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy.

Cel szczegółowy:

2.1 Wzrost aktywności i świadomości specyfiki obszaru wśród mieszkańców.

Przedsięwzięcie:

2.1.1 Wsparcie kompetencji i organizacji potencjału społecznego na rzecz
zachowania specyfiki obszaru.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach dwóch edycji projektu grantowego

DLA DOLINY BARYCZY

EDUKACJA

skierowanego do organizacji współpracujących z przedszkolami,

szkołami, klubami seniora a przyczyniającymi się do zwiększenia udziału w ofercie edukacji
pozaformalnej, w szczególności w zakresie przedsiębiorczości i przeciwdziałania zmianom klimatu,
zachowania specyfiki obszaru.
Preferowane będą organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie i współpracujące
z przedszkolami, szkołami w organizacji i udostępnianiu oferty edukacji pozaszkolnej z terenu Doliny
Baryczy, w zakresie współfinansowania dojazdu do miejsca realizacji oferty.
Preferowane będą także organizacje inicjujące i rozwijające ofertę działań sieciujących o zasięgu
ponadgminnym w zakresie wsparcia jedynie wydarzeń– inicjujących cykl w szczególności: organizacji:
konkursów, przeglądów, festiwali. Działania aktywnych liderów planujących opracowania
innowacyjnych narzędzi edukacyjnych (konkurs na prototyp narzędzi edukacyjnych).
W ramach realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną doświadczenia i dane z raportów
aktywności szkół i ośrodków z www.edukacja.barycz.pl.
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Przedsięwzięcie: 2.1.1 Wsparcie kompetencji i organizacji potencjału społecznego na rzecz
zachowania specyfiki obszaru. C.d.

Grupa wsparcia: NGO, osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej).
Intensywność wsparcia: max. 80 %, min. 5 000 zł max 8 000 zł, do kwoty maksymalnej
wynikającej z rozporządzenia na wdrażanie LSR w ramach PROW
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2.
Zasady uzyskania grantu
Edukacja dla Doliny Baryczy

Kto może być grantobiorcą?
Czy szkole można powierzyć grant ?
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OGÓLNE WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY PROW
Kto może być grantobiorcą?
1) Osobą fizyczną , jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub prowadzi działalność
gospodarczą, wpisanym do CIDG
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze
wiejskim objętym LSR.

W przypadku grantu Edukacja dla Doliny Baryczy
grant zostanie powierzony tylko NGO lub osobie
fizycznej
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OGÓLNE WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY PROW

Grantobiorca….
• nie wykonuje działalności gospodarczej, chyba, że zgodnie ze
swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej
powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła i:

• obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej
pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania,
na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem
działalności danej jednostki organizacyjnej;
• realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana
z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem
działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.
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OGÓLNE WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY PROW

Grantobiorca….c.d.
Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu
grantowego:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub (np. jest
aktywnym użytkownikiem www.edukacja.barycz.pl)
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które
zamierza realizować, lub (np. wkład własny)
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania,
które zamierza realizować, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
(np. wykształcenie i doświadczenie osoby fizycznej)
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania,
które zamierza realizować (zgodnie z celem statutu/
regulaminu)
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Jak znaleźć grantobiorcę, jeśli musi być to :
• osoba fizyczna
• organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie rejestrowe,
stowarzyszenie zwykłe)
• grantobiorca powinien „współpracować” ze szkołą w zakresie
edukacji regionalnej (np. członkami NGO mogliby być
nauczyciele-edukatorzy)

Szkoła nie posiada osobowości prawnej 
chyba, że jest prowadzona przez NGO.
W praktyce o grant ubiegać się może:

• Dyrektor/ nauczyciel/ rodzic jako osoba fizyczna
• Współpracujące ze szkołą NGO a jeśli go nie ma to
….możliwe jest założenie stowarzyszenia zwykłego
(min. 3 osoby + 7 dni rejestracja+ brak opłat)
2020-01-15,16
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3.

Finansowanie grantu

Co może być kosztem grantu?
Co będzie podstawą uzyskania dofinasowania?
Ile trzeba dołożyć?
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OGÓLNE WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY PROW / RLKS
Co może być kosztem grantu?
Koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów:
1) ogólne np. koszty przygotowania dokumentacji,
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji
lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków
towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie
zachowania dziedzictwa - również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących
eksponaty,

W ramach realizacji zadania planowane do poniesienia przez grantobiorcę koszty
powinny mieścić się w zakresie:
1)
skorzystania z oferty ścieżek przyrodniczych- zidentyfikowanych w ofercie
ośrodka edukacji pozaszkolnej z terenu Doliny Baryczy lub udziału w ofercie
ośrodków edukacji pozaszkolnej z terenu Doliny Baryczy zidentyfikowanych na
serwisie www.edukacja.barycz.pl (koszty udziału, koszty organizacji zajęć)
2)
kosztów dojazdu/transportu na ww. zajęcia
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Ogólne zasady finansowania a grant
Edukacja dla Doliny Baryczy
1) Wartość jednego grantu nie może być niższa niż 5 tys. zł i nie może
być wyższa niż 50 tys. Zł
grant Edukacja dla Doliny Baryczy:
wartość grantu musi mieścić się w przedziale 5 000 do 8 000 zł
2) Rozporządzenie pozwala, aby grant pokrywał do 100%
planowanych przez grantobiorcę kosztów
grant Edukacja dla Doliny Baryczy:
max. poziom dofinasowania wynosi do 80%
3) Minimalna całkowita wartość kosztów planowanych do poniesienia
powinna wynieść 5 tys. zł, a max. 50 tys. Zł
grant Edukacja dla Doliny Baryczy:
wartość planowanych kosztów powinna wynieść przy dof. 80%
2020-01-15,16

min. 6 250 zł - dofinansowanie 5000 zł
min. 10 000 zł – dofinansowanie 8000 zł

Planowane rodzaje kosztów w grancie
Edukacja dla Doliny Baryczy

1. Udział uczniów w zajęciach realizowanych
ośrodku………(województwo, miejscowość +
nazwa ośrodka
2. Dojazd uczniów z…...do………(nazwa
miejscowości, województwo)

Narzędzie pomocnicze do planowania kosztów w
arkuszu Excel
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Udział uczniów w ofercie ośrodków edukacji pozaszkolnej z
Doliny Baryczy w

roku szkolnym 2020/2021

• odwiedź stronę www.edukacja.barycz.pl , zakładka
• skorzystaj z wyszukiwarki ofert:

• dobierz ofertę do odpowiedniej grupy wiekowej, wg tematyki i ilości
uczestników zgodnie
z opisem
• Wydrukuj ofertę
i załącz do wniosku o
powierzenie grantu
Oferta ma charakter
poglądowy i na etapie
realizacji będzie mogła
być2020-01-15,16
zmieniona

Dojazd uczniów
• oceń odległość w km od szkoły do miejsca wybranych zajęć
pomocna maps.google.pl
• na podstawie możliwej liczby uczestników w zajęciach zastanów się,
czy będzie potrzebny bus do 25 czy też autokar powyżej 25 osób
• Nie musisz szukać ofert !
• Przeprowadziliśmy rozeznanie rynku na podstawie realizowanego
obecnie grantu (ponad 180 usług transportowych) oraz zapytaliśmy
przewoźników o przyszłe stawki,
wszyscy wpisują stawki
przewoźników wg ustalonych cen






stawka za km/przejazd [zł]
Do 25 osób 6,05 zł za km na trasie dłuższej niż 20 km
Pow. 25 osób 6,42 zł za km na trasie dłuższej niż 20 km
Stawka do 25 osób do 20 km
200,00 zł
Stawka pow. 25 osób do 20 km 230,00 zł

!!!! Na potrzeby kalkulacji najlepiej nie wybierać ofert, gdzie trasa jest w
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przedziale 21-34 km, bo stawka km jest wtedy niekorzystna

Konkurs na Granty

PREFERENCJE

Wybór wniosków do limitu środków nastąpi na podstawie
punktów uzyskanych w ramach kryteriów wyboru min. 14
pkt max 28 pkt
• preferowane wyjazdy na różne zajęcia do różnych ośrodków z obu
województw
• preferowane oferty bazujące na kilku lokalnych potencjałach (kulturalnym,
historycznym, przyrodniczym i/lub gospodarczym)
• preferowane oferty dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałaniu
zmianom klimatu
• preferowane wnioski, w których udział wkładu własnego będzie wyższy niż
wymagany (min. 20 % wymagamy, aby mieć 1 punkt trzeba wykazać min. 23%
swojego wkładu)
• udział przedstawiciela grantobiorcy w szkoleniach
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Założenia

• Cel: objęcie wsparciem maksymalnie dużej liczby
uczniów – warunek zainteresowanie i aktywność
nauczycieli- szkoły- gminy.
W przypadku grantu Edukacja dla Doliny Baryczy alokacja
wyniesie 190 440 zł

Liczba uczniów z Doliny Baryczy objętych
Programem wynosi 11 427
Grant

190 440 zł / 11 427 ilość uczniów z 49 przedszkoli i szkół z

terenu Doliny Baryczy – dane z roku szkolnego 2019/2020

= 16,67 zł

średnia kwota wsparcia/ ucznia (wkład własny od ucznia min. 20%, czyli 4,16
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zł)

Orientacyjny podział środków wg liczby uczniów w gminach
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4.
Harmonogram naboru i realizacji grantu
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HARMONOGRAM PROJEKTU GRANTOWEGO
• Termin naboru: 30.01-28.02.2020
Do 28.02.2020 do 23:59 należy złozyć wniosek za pośrednictwem generatora
wniosków:
https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=9418e069ab467370&
&b=0e5e59a4d73cc6a3350e44411f64fc2c

• Wersja papierowa z załącznikami i podpisami najpóźniej do o
dnia 04.03.2020 r. (środa) do godz. 16.00; liczy się data wpływu do biura
LGD

• Ocena wniosków w LGD III 2020

• Złożenie wniosku do Urzędu Marszłakowskiego (LGD składa)
IV 2020
• Zawarcie umów o powierzenie grantu z grantobiorcami –ok.
VII/VIII 2020
• Realizacja grantu rok szkolny 2020/2021
• Rozliczenie
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grantu , złożenie wniosku o rozliczenie grantu VI

Harmonogram szkoleń i zasady doradztwa
Doradztwo i udział w szkoleniach jest ewidencjonowane - preferencje w
ocenie
• Szkolenie informacyjne (ok. 2 godz.) w każdym województwie
15,16.01.2020
• Szkolenie warsztaty – wniosek o powierzenie grantu, specyfika obszaru –
kryteria wyboru (ok. 4 – godz.)-> godz. 12-16, 06.02.2020 (czwartek) w
Miliczu w KOM i 13.02.2020 w Zespole Szkół w Sośniach
• Harmonogram szkoleń -> http://projekty.barycz.pl/spotkania-i-szkoleniaprzed-naborami-970
• Doradztwo indywidualne – po uzgodnieniu telefonicznym
Inga Demianiuk-Ozga - dyrektor biura
Ewelina Chudzińska – Snażyk - specjalista ds. wdrażania i monitoringu
• Informacje www.projekty.barycz.pl

• Biuro Stowarzyszenie „ Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Milicz, pl. Ks. E.
Waresieka 7 Tel. 71 38 30 432,
partnerstwo@nasza.barycz.pl
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5.
Podsumowanie, dyskusja
Od czego zacząć planowanie grantu?
Jak przygotować się do szkolenia w II 2020?
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Od czego zacząć planowanie grantu?
1. KTO - poszukiwanie grantobiorcy- nie może być nim szkoła (nie
posiada osobowości prawnej) ani samorząd terytorialny
(wykluczony w strategii dla grantu Edukacja dla Doliny Baryczy)
2. NA CO - zapoznanie się z ofertą ośrodków- czy jestem
zainteresowany skorzystaniem w wyborze warto wząć pod uwagę
kryteria wyboru wniosków.
3. WKŁAD WŁASNY skąd pozyskamy źródła wkładu własnego (np.
wpłaty od rodziców, dofinansowanie z samorządu, kampanii 1% )
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OCENA ZGODNOŚCI Z
KRYTERIAMI
1. Ochrona środowiska, przeciwdziałanie
zmianom klimatu
2. Szkolenia zachowanie specyfiki
obszaru
3. Przygotowanie wniosku
4. Innowacyjność
5. Wkład własny
6. Analiza potrzeb
7. Potencjał /struktura organizacyjna
NGO
8. Różnorodność oferty edukacyjnej
9. Promocja obszaru
10. Wsparcie oferty obszaru

2020-01-15,16

11. Uczestniczenie w Programie Edukacja
dla Doliny Baryczy
12. Zasięg działań edukacyjnych
13. Innowacyjność i zintegrowanie
materiałów edukacyjnych
14. Partnerstwo i zasięg działań
15. Obszar realizacji
16. Wykorzystanie lokalnych zasobów
17. Zaspokajanie potrzeb grup
defaworyzowanych na rynku pracy

Jak przygotować się do szkolenia w II 2020?
• wybór ofert i sporządzenie „listy zakupów” w Excelu wg
wskazówek z niniejszej prezentacji
• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie
dokumentów (napisanie wniosku o powierzenie grantu, kontakt
z LGD, udział w szkoleniach)
• Zarezerwowanie czasu – ok. 4 godziny na szkolenie  termin
szkoleń: II 2020
• Przygotować adres mailowy, na który zostanie założone konto
w generatorze wniosków on-line
• Zabranie laptopa- niezbędne narzędzie pracy!!!
• Cel szkolenia 2020-01-15,16

napisanie wniosku

Zapraszamy na stronę poświęconą projektom www.projekty.barycz.pl
Znajdziesz tam informację dotyczące zrealizowanych projektów, możliwości
dofinansowania, zasad doradztwa a także materiały ze szkoleń!

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Realizacja planu komunikacji ze środków Unii Europejskiej w ramach
Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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SZKOLIMY DORADZAMY
FINANSUJ EMY

Biuro Stowarzyszenia ”PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”
56 – 300 Milicz Pl. Ks.E. Waresiaka 7
Czynne od pn – pt w godz. 8 – 16
Doradztwo od 10 – 16 po uzgodnieniu terminu
partnertwo@nasza.barycz.pl
Tel. 71 38 30 432 lub 535 999 187
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