Wniosek 14

Wniosek o grant
„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,
oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00.
Pilotażowy nabór wniosków

I. Dane wnioskodawcy
Nazwa Wnioskodawcy
NIP
REGON
Podmiot jest jednostką finansów publicznych

- wybierz -

Adres siedziby
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon
Adres e-mail
Adres strony WWW

Osoba 1. uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu
wnioskodawcy/ beneficjenta
Imię
Nazwisko
Funkcja

Osoba do kontaktów roboczych
Imię
Nazwisko
Telefon
Adres e-mail

Wniosek składany w imieniu /*dotyczy tylko JST i uczelni wyższych/

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów finansowanych z EFS, w tym we
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współpracy międzynarodowej
Wskaż projekty realizowane w ciągu ostatnich 5 lat, w zakresie celów tematycznych 8-11 EFS, podaj ich
tytuł, czas trwania i całkowity budżet, a także określ rolę swojej organizacji.
Tytuł
Lp. projektu
1
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Nazwa
programu

Czas
trwania
(daty)

Całkowity
budżet

Obszar (cel
tematyczny)
- wybierz -
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Lider/
Partner

Partnerstwo
międzynarodowe

- wybierz - wybierz -
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II. Informacje o realizowanym projekcie standardowym
Numer projektu
Nazwa programu operacyjnego
Tytuł realizowanego projektu
Podmiot realizujący projekt /*dotyczy tylko
JST i uczelni wyższych/
Okres realizacji projektu

do

Cel tematyczny projektu

Opis realizowanego projektu standardowego
Opis realizowanego projektu
●

Opisz cel i grupę docelową

Opis realizowanego projektu
●

Opisz realizowane działania

Opis realizowanego projektu
●

Opisz produkty i rezultaty
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III. Informacje o projekcie grantowym
Tytuł projektu grantowego
Tytuł projektu grantowego w języku
obcym
Cel projektu grantowego
Typ działania, które ma zostać
dofinansowane
Okres realizacji projektu
grantowego

do

Nazwa i dane partnera międzynarodowego
Lp.

Nazwa i dane partnera międzynarodowego (nazwa podmiotu, adres, strona www, email, osoba do kontaktu)

1
Nazwa i dane partnera krajowego (jeśli dotyczy)
Lp.

Nazwa i dane partnera krajowego (nazwa podmiotu, adres, strona www, e-mail, osoba
do kontaktu)

1
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Opis planowanego rozszerzenia (tj. projektu grantowego) i opis rozwiązania, które
będzie podstawą rozliczenia dofinansowania (z uwzględnieniem kamieni milowych)
Opisz rozwiązywany problem/potrzebę i grupę docelową, do której rozwiązanie jest
skierowane
●

Opisz rozwiązywany problem/potrzebę i grupę docelową, do której rozwiązanie jest skierowane (1500
znaków)

●

Opisz w jaki sposób rezultat odpowiada na potrzeby grupy docelowej (1500 znaków)

●

Opisz w jaki sposób będzie wypracowane rozwiązanie (2000 znaków)

●

Opisz powiązanie projektu grantowego z projektem standardowym (1500 znaków)
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Kamienie milowe
Wskaż kamienie milowe i przypisane im działania, a także wskaźniki potwierdzające ich realizację, ich
wartość i dokumenty potwierdzające (tabela).
Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz, możesz dodać większą liczbę wierszy, czyli działań przyporządkowanych
do jednego kamienia milowego.

Kamień milowy

L.p.

1. Plan współpracy z
partnerem

1

2. Opracowanie rozwiązania
(produktu)

1

3. Opracowanie końcowej
wersji rozwiązania i planu
jego wdrażania

1

4. Wdrażanie rozwiązania
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Nazwa
działania

Nazwa
wskaźnika
(efektu
działania)

1
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Wartość
wskaźnika

Dokumenty
(dowody)
potwierdzające
realizację
wskaźnika
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Opis sposobu wdrożenia rozwiązania do praktyki w podmiocie grantobiorcy
●

●

●

Opisz, w jaki sposób wypracowane rozwiązanie zostanie zastosowane w praktyce grantobiorcy lub
innych podmiotów w celu rozwiązania zidentyfikowanego problemu grupy docelowej
Napisz, jaka jest skala wdrożenia rozwiązania, tj. ile osób/instytucji/innych podmiotów skorzysta z
rezultatu (rozwiązania)
Wykaż, w jaki sposób wdrożenie rozwiązania zostanie potwierdzone formalnie np. przez uchwałę
instytucji wdrażających nowe rozwiązania

Uzasadnienie konieczności zaangażowania partnera międzynarodowego do wypracowania
rozwiązania i wskazanie zadań partnera

Wartość dodana współpracy ponadnarodowej
●

●

Opisz skalę rozszerzenia, czyli wskaż, jak znacząco zmienią się efekty realizowanego projektu
standardowego, dzięki włączeniu do niego współpracy ponadnarodowej

Dodatkowo odpowiedz
na ile proponowane rozwiązania mogą zostać zastosowane w innych obszarach, przez inne
instytucje, dla innych grup docelowych
czy proponowane rozwiązania przyniosą korzyści nie tylko grupie docelowej grantobiorcy, ale także
grupom docelowym z kraju partnera (partnerów)
❍

❍
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Wskaźniki projektu i ich mierniki
Opisz wskaźniki projektu (obligatoryje i dodatkowe) wraz z podaniem ich wartości i sposobu pomiaru.
Należy wskazać przynajmiej jeden wskaźnik dodatkowy.
Wskaźniki obligatoryjne - wskaźnik produktu

Lp.
1

Opis

Sposób pomiaru wskaźnika

Minimalna
wartość
wskaźnika

Liczba nowych
rozwiązań
wypracowanych w
ramach
współpracy z
partnerem
ponadnarodowym
w projekcie
grantowym, wraz
ze źródłem
pomiaru
wskaźnika
(umowa o
współpracy
ponadnarodowej)

Wskaźniki obligatoryjne - wskaźnik rezultatu bezpośredniego

Lp.
1

Opis

Sposób pomiaru wskaźnika

Minimalna
wartość
wskaźnika

Liczba instytucji,
które wdrożyły
nowe rozwiązania
dzięki współpracy
z partnerem
ponadnarodowym
wraz ze źródłem
pomiaru
wskaźnika (np.
uchwała instytucji,
która wdroży
rozwiązanie)

Wskaźniki dodatkowe - wskaźniki produktu
Konieczne jest wpisanie przynajmieniej jednego wskaźnika dodatkowego (albo rezultatu albo produktu)

Lp.

Opis

Sposób pomiaru wskaźnika

Minimalna
wartość
wskaźnika

1

Wskaźniki dodatkowe - wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Konieczne jest wpisanie przynajmieniej jednego wskaźnika dodatkowego (albo rezultatu albo produktu)

Lp.

Opis
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Lp.

Opis

Sposób pomiaru wskaźnika

1
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Zał. Nr 1. do WNIOSKU O GRANT
BUDŻET GRANTU
Uzupełnij budżet szczegółowy projektu
Nazwa działania
Opis wydatku
Kto ponosi
L.p. (liczba/jednostka)
koszt?
Kwota

Kamień milowy
1. Plan współpracy z partnerem

1.

RAZEM kwota realizacji kamienia milowego
2. Opracowanie rozwiązania (produktu)

1.

RAZEM kwota realizacji kamienia milowego
3. Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu
jego wdrażania

1.

RAZEM kwota realizacji kamienia milowego
4. Wdrażanie rozwiązania

1.

RAZEM kwota realizacji kamienia milowego
RAZEM BUDŻET
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Strona 10 z 13

Wniosek 14

Zał. Nr 2. do WNIOSKU O GRANT
HARMONOGRAM GRANTU
Miesiąc realizacji
projektu
Kamień milowy

Nazwa działania

1. Plan współpracy z partnerem

1.

2. Opracowanie rozwiązania (produktu)

1.

3. Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu jego
wdrażania

1.

4. Wdrażanie rozwiązania

1.
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Zał. Nr 3. do WNIOSKU O GRANT
OŚWIADCZENIA
1) Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję, jest podmiotem upoważnionym do ubiegania się o
przyznanie grantu (spełniającym kryteria określone w Procedurze grantowej).
2) Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
3) Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję, nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
4) Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania Wnioskodawcy w zakresie objętym
niniejszym wnioskiem.
5) Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję oraz partner/partnerzy projektu grantowego nie
podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w myśl art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6) Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję, nie otrzymał grantu od innego Grantodawcy
działającego na obszarze Polski w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wypracowanie
tego samego rozwiązania w ramach złożonego projektu grantowego, ani też wypracowanie tego
rozwiązania nie jest i nie będzie finansowane z innych źródeł.
7) Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Operatora grantów w przypadku ubiegania się o
przyznanie grantu od innego Grantodawcy działającego na obszarze Polski w ramach konkursu nr
POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wypracowanie tego samego nowego rozwiązania w ramach
złożonego projektu grantowego.
8) Oświadczam, że rozwiązanie, które ma zostać wypracowane/zaadaptowane w ramach danego wniosku
o przyznanie grantu, jest możliwe do zastosowania w obecnym stanie prawnym.
9) Zobowiązuję się do udostępnienia wszystkich produktów projektu grantowego, w tym nowych
rozwiązań wypracowanych we współpracy ponadnarodowej, wszelkich utworów wypracowanych w
ramach projektu realizowanego przez Grantobiorcę (bezpłatny dostęp na otwartej licencji).
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Załącznik nr 4 – List intencyjny o współpracy międzynarodowej
Proszę załączyć skany listów intencyjnych o współpracy międzynarodowej z zagranicznymi
partnerami. Z każdym partnerem zagranicznym Wnioskodawca podpisuje osobny list. Wzór
listu intencyjnego można pobrać ze strony www.sciezkiwspolpracy.pl/dokumenty.
Akceptowane formaty załączników: pdf, jpg, png.

Załączniki
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