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lnne działania. mające na ce|u poprawę dostępu
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Forma finansowania

01

Obszar realizacii
)ział gospodarki

00

Pomoc bezzwrotna
Nie dotyczy

17

Ad mi
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4.

z

nistracja
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bliczna

Typ projektu

Czy stanowi duży projekt w rozumieniu
' ozporzadzeni a 1 083/2 006
5. Planowany

cross-financing

NrE

lNtE

E
I

PĄekt ma co najmniej neutralny wpływ na
poliĘkl horyzontalne Unii Europejskiej
wymienione w ań. 16 i 17 lozpoeądzenia
6.

1

083/2006

Uzasadnieni e(5000 znakÓw)
Projekt będzie miał pozytywny WpŁyW na po|itykę równych szans zgodnie z ań. 16
Rozpoządzenia Rady nr .|083/2006 z dnia 11 |ipca 2006 r. Równy dostęp do uczestnictwa w projekcie mieć
będą mieszkańcy Gminy Dąbrowice bez wzg|ędu na płeć, rasę |ub pochodzenie etniczne, religię lub
światopog|ąd,wiek |ub orientację seksua|ną' Dobór uczestników projektu oparty będzie wyłącznie o kryteria
merytoryczne, na które składa się ryzyko wyk|uczenia cyfrowego ze wzg|ędu na stan majątkowy oraz
niepełnosprawnośĆ. Pozytywny aspekt projektu uwidoczniony zostanie szczegÓ|nie poprzez wyrównywanie
szans osób niepełnosprawnych, d|a których dostęp do Internetu jest często jedynym ,,oknem na świat''
wyrywającym z |oka|nego izo|acjonizmu.
WpłyW na po|itykę zrównowaionego rozwoju oraz Środowisko natura|ne: wymogi w zakresie ochrony
cdowiska regu|owane przez krajowe i unijne akty prawne zostaną spełnione. Projekt nie będzie ingerował
natura|ną równowagę Środowiska w trakcie tnłania projektu jak i po jego zakończeniu dzięki zastosowaniu
|powiednich urządzeń i procedur. Ułządzenia wykorzystyvt'ane w trakcie rea|izacji projektu Ędą spełniać
energooszczędnościi nie będą negatywnie oddziatywać na środowiskonatura|ne. Sprzęt
owany w projekcie będzie posiadać ceńyfikaĘ ,,CE'', popzez które producenci potwierdzają zgodnośó
promieniowania e|ektromagnetycznego niepzekraczającej pzyjętych norm (produkty nie będą
zdrowiu ani nie będą szkod|iwe d|a środowiska natura|nego). Po wyczerpaniu moŹ|iwości
uŹytkowania sprzętu komputerowego, uządzenia zostaną przekazane do zakładu zajmującego się uty|izacją
tego typu urządzeń e|ektronicznych. Jednocześnie projekt będzie miał pozytywny wpływ na po|iĘki
horyzonta|ne zw. z ochroną i poprawą stanu środowiska natura|nego np. poprzezwykorzystanie technik
cyfrowych zmniejszy koniecznośćwykorzystywania tradycyjnych środków przekazu (np.przesytki pocztowe) i
zw. z nimi zuŻycia papieru, pa|iwa itp.
Działania zap|anowane w projekcie będą miały pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego i
przeciwdziałanie wyk|uczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do |nternetu osobom zagrożonym
wyk|uczeniem cyfrowym wynikającym z trudnej sytuacji materia|nej i miejsca zamieszkania. Szczegó|nie
waŻny jest aspekt rea|izacji projektu na terenie gminy wiejskiej o niskiej penetracji lnternetu. Nie kozystanie
z technologii cyfrowych powoduje poważne konsekwencje d|a jednostki i całych grup społecznych. Coraz
więcej informacji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania znajduje się w |nternecie |ub jest
przekazywana za pomocą innych cyfrowych środków przekazu. odcięcie od nich znacząco utrudnia wiec
funkcjonowanie: trudniej zna|eŹć pracę, kupić interesujące nas towary, podtrzymywać znajomościw świecie
azbardzie1mobi|nych |udzi, uczestniczyćw iyciu ku|tura|nym. Powoduje to znaczny spadek zarówno
jak i psycho|ogicznego dobrostanu jednostki. W wyniku działań projektowych osoby
tereny wyk|uczone cyfrowo uzyskają pełny dostęp do cyfrowych Źródeł informacji oraz
otzymają moŻ|iwoŚcizdobycia umiejętności korzystania np. z ap|ikacji e-|earningowych czy komunikatorów.
Działania będą więc miały jednoznacznie pozytywny wpływ na budowę społeczeństwa informacyjnego'
będącego jednym z k|uczowych e|ementów rea|izacji Strategii Lizbońskiej w jej wymiarze gospodarczym.
Projekt wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju (edną z najwaŻniejszych polityk na szczeblu unijnym)
pop|zez aktywne zwa|czanie wyk|uczenia cyfrowego jednego z powodów zacofania cywi|izacyjnego
regionów nie mających dostępu do Świata techno|ogii te|ekomunikacyjnych' Rea|izacja tego typu projektÓw
zwiększać będzie |iczbę obszarów, które mogą budować swój potencjał gospodarczy w oparciu o dostęp do
nologii informacyjnych.
zostanie zrea|izowany zgodnie z pzepisami unijnymi i krajowymi regu|ującymi kwestie konkurencji i
zamówień pub|icznych: Ze wzg|ędu na szacunkową wańoŚc inwestycji konieczne jest ogłoszenie przetargu.
letargi rea|izowane będą zgodnie z ustawą z dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień pub|icznych(Dz.
z2010r. nr 1 13, poz. 759, z pÓŹ.zm.) z uwzg|ędnieniem aktua|nych wytycznych Komisji Europejskiej
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Pub|icznych.

I

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

Forma prawna prowadzonej działa|ności

tr

Csoba prawna

!

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

WspÓ|nota samoządowa.

Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie
oosiadającej osobowości prawnej (podać jaka)

gmtna

8. Dane wnioskodawcy

Nazwa Wnioskodawcv

Gmina Dabrowice

Kod PKD Iub EKD podstawowejdziała|noŚci

841 1 z K|EROWAN|E PoDsTAWo\iĄ/YM I RODZAJAM|
Dz|AłALNoŚcl puallczrur.l

N)P (w pzypadku społki cywilnej należy podać
NlP społki)

7752406079

Numer REGON

61 1 01 5891

Numerw:
a) Krajowym Rejestrze Sądov'rym
a) Ewidencji DziałalnościGospodarczej
o)

innym rejestrze (podać nazwę)

Adres siedziby:
Woiewództwo

ŁoDzKIE

Powiat
Gmina
MieiscowoŚć

kutnowski

U

Dabrowice

Dabrowice
ulica Nowy Rynek

ica

Nr domu

17

Nr lokalu

Kod pocztowy
Poczta

99-352

Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
Numer faksu (wraz z numerem kierunkowvm)

(24) 252 2s 91

Adres skrzvnkiodbiorczei na platformie ePUAP
Adres poczty elektronicznej

x7v68uww2r

Adres strony internetowej

łrrww.dabrowice.pI

Dane

Dąbrowice

(024) 25225 87

ugdabrowice@plo.pl

I

realizującej projekt w imieniu

10. |nne podmioty biorące udział w realizacji

projektu

\wyietiic, jeśliwłaściwe,powietić poniisze tabete
odnoszqce się do tych podmiotÓw odpowiednio do

I

Dotyczy

!

|

ruie dotyczy

Ę

ich liczby)

1. Dane jednostki realizującej projekt w imieniu Pańnera
12. Dane osobv/
tmre I

nazwlsKo

Stanowisko

2

osób uDoważnionvch przez Wnioskodawcę do kontaktów
Anna Osiecka
Podinspektor
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24 25225 83
24 25225 87
ugdabrowice@plo.pl

Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej

Dane osoby/osób upoważnionych do kontaktów. dotyczy pańnera/ów Wnioskodawcy (powielić
tabele odpowiednio do liczby podmiotÓw)

IV. OPIS
1

3.

PROJEKTU

Lokalizacja projektu

WojewÓdztwo

Powiat

Gmina

MiejscowoŚć

ŁÓDZK|E

kutnowski

Dąbrowice (gmina wiejska)

Augustopo| (wieś)

ŁÓDZK|E

kutnowski

Dąbrowice (gmińa wiejska)

Baby (wieś)

ŁÓDzK|E

kutnowski

Dąbrowice (gmina wiejska)

Dąbrowice (wieŚ)

ŁÓDZK|E

kutnowski

Dąbrowice (gmina wiejska)

ostrówki(wieś)

ŁÓDZK!E

kutnowski

Dąbrowice (gmina wiejska)

\Mtawa (wieś)

Kod

pocaow
99-

352

99-

352

99-

352

99-

352

99-

352

ŁÓDzK|E

kutnowski

Dąbrowice (gmina wiejska)

fakowiec (wieś)

99-

ŁÓDZK|E

kutnowski

Dąbrowice (gmina wiejska)

Zgóze (wieś)

99-

Projekt rea|izowany na terenie całego

kraju

Realizacja projektu wykracza poza terytorium
14.

!
RP ITAK !
Irnr

352
352

NIE
NIE

Cel planowanego proieKu (4000

Ce|em ogólnym projektu jest pzeciwdziałanie wyk|uczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dąbrowice pzez
umożliwienie(podczas rea|izacji projektu i S|etnim okresie trwałoŚci)dostępu do szerokopasmowego Internetu
160gosp.domowym na obszaze Gminy,ktore z pfyczyn finansowych i tech zagrofone Ę wyk|uczeniem
cyfrowym orazw ramach działań koordynacyjnych 3 jednostkom pod|egĘm(JP) gminie. Projekt zakłada
dostęp do Sieci osób,spełniających kryterium dochodowe upowafniające do otzymania wsparcia w ramach
systemu pomocy społecznej Iub systemu świadczgń rodzinnych,a takŹe dzieci i mtodziez z b.dobrymi
wynikami W nauce,samotnych rodziców,rodziny zastępcze,osoby niepełnosprawne oraz osoby 50+. Cel
pozostaje w zgodzie z ce|em Działania 8.3PolG poprzez działania zmiezające do pzeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu. Działania projektowe zapewnią dostęp do Internetu os zamieszkującym w Gminie,w
której poziom nasycenia usługami wynosi poniżej 30%. Zwiększy to |iczbę potencja|nych odbiorców usług i
treści internetowych,co wpłynie pozytywnie na rozwój usług cyfrowych. Projekt rea|izuje ce| szczegołowy
POIG-wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
Ce| ogó|ny zostanie osiągnięty popŻez rea|izację ce|ów szczegółowych
. Przeprowadzenie działań promocyjnych zuięanych z popu|aryzacją techno|ogii informatycznych i idei e-

społeczeństwa opańego na wiedzy
. Budowa infrastruktury tech umoż|iwiającej dostęp do Internetu
. Zakup sprzętu wrazz oprogramowaniem oraz przeprowadzanie szko|eń z zakresu obsługi sprzętu komp
oraz korzystania z lnternetu d|a uczestnikÓw projektu, co przyczyni się do zdobycia wiedzy pozwa|ającej na
i zgodne zprzeznaęeniem korzystanie z udostępnionych uządzeń oraz |nternetu
Użyczenie zakupionego w ramach projektu sprzętu komp na podstawie umowy zawartej z uczestnikiem
W ramach projektu przewidziano montaż i serwis spzętu
Uruchomienie stanowisk komp z dostępem do lnternetu w JP Wnioskodawcy (regiona|ne punkty

RPK)

. Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu d|a wytypowanych gosp domowych oraz JP
osiągnięcie ce|u ogó|nego i celÓw szczegołowych projektu będzie miało pozytywny WpłyW na zwiększanie

integracji społecznej i gospodarczĄ oraz na budowę Świadomego społeczeństwa informacyjnego
korzystającego z zasobów |nternetu pzekładających się na wzrost ich k|uczowych umiejętności,więc dostęp
do Internetu zwiększy szanse poprawienia sytuacji zyciowej potencja|nie wyk|uczonym cyfrowo gosp dom.

V
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Produkty projektu

Lic
Lb
Lb

wybudowanych w ramach projektu
wanie dostęiru do |nternetu
gosp dom i RpK)

Lb

Lb platform e-learningowych
Lb JP Wnioskodawcy, które otrzymały dofinansowanie do |nternetu
Lb spotkań promocyjno-informacyjnych

ZrÓdła danych: faktury,protokoły odbioru spzętu,rapońy operatora sieci,umowy uŻyczenia,dzienniki

4jęć'Iisty obecności,karty pracy trenerów,dek|aracje udziału w projekcie,anrielty,oórumentacja

foto
projektu
Zapewnienie moż|iwościdostępu do |nternetu 16Ęs spełniającym kryteria wyk|uczonych cyfrowo i 3 JP
(ZespÓt Szkół w Dąbrowicach,Gminna Bib|ioteka Pub|iczna' kiuo seńiora)
Podniesienie wiedzy i umiejętnoŚci posługiwania się komputerem i Internetem przez 160os, ktÓrzy ukończy|i

szkolenia

kompetencji informatycznych uczestnikÓw projektu
d|a uczestników projektu dostępnoŚci rynku pracy i edukacji
e nierównościinternetowych i integracja grup wyk|uczonych cyfrowych z ogółem społeczeństwa
ce|ów mierzone będzie an kietami ewa|uacyjnymi

1

S.Skwantyfi kowane ws kaźn i ki real izacj i ce lów projektu
Jedn.

/Vskaznik produktu

niary

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymaty
nansowanie dostępu do nternetu*
z Liczba zakupionych zestawów komputerowych*
3 Liczba zai nsta|owanych systemów*
Liczba pzeprowadzonych szko|eń, warsztatów,
1

4
5

dofi

I

treningów, wizyt studyjnych*

Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań,

seminariów*

7

Liczba jednostek sektora pub|icznego podIegłych
Wnioskodawcy, które otrzymały dofinansowanie
dostępu do Internetu**
Liczba sieci internetu wybudowanych w ramach

I

Liczba

9

Liczba tablic informacyjnych

o

projektu

pl

atform eJearningowych/kontrolnych

WskaŹnik rezu|tatu
1

2
3

Liczba osób, które uzyskały moŻ|iwośćdostępu

do Internetu*
Liczba szkoł, która uzyskała moŹ|iwośćdostępu
do Internetu*

liczba uczniów kozystających z infrastruktury
wspartej w wyniku rea|izaĄi projektu*

Liczba pzeszko|onych osÓb*
5 Liczba osób kozystających z usług on-|ine*
Liczba jednostek sektora publicznego
pod|egłych Wnioskodawcy, które uzyskały

4

moz|iwoŚć dostępu do |nternetu**

16.

Jedn.
mrary

2013

RAZEM

2014

szt

0

160

160

sa

0

189

189

;zt

0

18€

18S

szt

5

;zt

1

)zt

0

!a

U

1

1

izt

(

1

1

;zt

c

1C

1

Wańośćbazowa
(pzed rozpoczęciem

/Vańość doce|owa
ina koniec realizacji

realizacji projektu)

crojektu)

szt

n

szt

0

szt

0

215

szt
szt

0

16C

0

160

szt

n

160
1

Opis proiektu (7200
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1.Zarządzanie projektem i działania informacyjno.promocyjne-organizacja biura projektu,powołanie
,księgowa,informatyk), pzygotowanie Szczegółowej Koncepcji Technicznej
Projektu oraz Szczegótowej Koncepcji Biznesowej,zaządzanie ryzykiem iczasem w projekcie,bieiący
monitoring i ewaluacja,prowadzenie rozliczenia projektu,kontakt z jego uczestnikami.
Projekt będzie promowany zgodnie z wytycznymi krajowymi i WE. obiekty,sprzęt i materiały zakupione w
ramach projektu zostaną oznakowane(|ogo UE'EFRR oraz informacja o wspołfinansowaniu w ramach
PolG)' W ramach działań informacyjno promocyjnych odbędą się 2 spotkania z
mieszkańcami,zamieszczone zostaną informacje na stronie www urzędu gminy,zlecony zostanie druk u|otek
{ystrybucja powzezjednostki pod|egłe uzędowi gminy,zakupione zostaną tab|ice informacyjne
2'Pzeprow adzanie postępowań przetargowych
3.Rekrutacja uczestników projektu i podpisywanie umów.rekrutacja będzie miała charakter ciągty
otwańy,info. o naboze zostaną udostępnione w miejscach pub|icznych . JP UG,strona www rea|izatora
projektu. Proces rekrutacji prowadzony będzie w oparciu o usta|ony przez Wnioskodawcę
zasadą będzie czyte|ność i przejrzystość zasad oraz ptzestzeganie równości szans i
ogó|ny nadzÓr nad rekrutacją pełni koordynator projektu z zespołem ds. rekrutacji. Do
mogą pzystąpić osoby zamieszkujące miejscowościobjęte rea|izacją projektu,nieposiadajace
ra i dostępu do lnternetu orazna|eŻące do jednej z poniższych grup doce|owych
os niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym |9b znacznym)
rodziny zastępcze,rodzinne domy dziecka'samotni rodzice
gosp domowe spetniające kryterium dochodowe upowaŹniające do kozystania ze wsparcia w ramach
systemu pomocy społecznej/świadczeńrodzinnych
dzieci i młodzieżucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materia|nej i społecznej uprawniającej do
uzyskania stypendium socja|nego |ub z b.dobrymi wynikami W nauce wskazane w SzoP Po|G d|a działania
8.3 i dokumentacji konkursowej

osoby 50+,których przeciętny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty wskazanej w SzoP PolG
dla działania 8.3
Dodatkowo w ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby w ramach działań koordynacyjnych
przeprowadzanych w 3 JP gminie. Priorytetem d|a władz gminy jest udzie|enie wsparcia osobom
niepełnosprawnym oraz rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka i samotnym rodzicom d|atego os
te będą preferowane w trakcie rekrutacji. Realizator projektu p|anuje dziataniami objąć 160os zagrożonych
wyk|uczeniem cyfrowym d|atego w przypadku większej i|oŚci zainteresowanych spełniających w/w kryteria o
w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Realizator utworzy równief |istę rezerwową
uczestników. W pzypadku rezygnacji/niedopełnienia wymogów forma|nych pzez osoby zakwa|ifikowane na
ich miejsce zostaną wpisane osoby z |isty rezerwowej.
W przypadku zbyt małej Iiczba zgłoszeń wznowiona zostanie akcja promocyjno-informacyjna' Rekrutacja
będzie prowadzona z uwzg|ędnieniem rÓwności szans' Z wybranymi os podpisana zostanie umowa,
dek|aracja przystąpienia do projektu
4. Bu dowa nfrastruktury i zaku p spzętu kompute row ego wraz z
(opis inwestycji w zał. 6)
oprogramowaniem/|icencjami/ubezpieczeniem
5.Uruchomienie regionalnych punktów koordynacyjnych w JP gminie (udostępnienie w nich Internetu)
Dystrybucja sprzętu W gosp domowych i uruchomienie usługi Internetu
.Uruchomienie p|atformy e-|earningowej (uzupełniającej szko|enia w zakresie podst. obsługi komp, dostępu
|nternetu orazrozwijającej nowo nabyte kompelencje) i p|atformy kontro|i aktywnościuŻytkowników
Szko|enia d|a uczestników projektu (30h/os) - podstawy obstugi komp, pakietów biurowych, korzystanie z
lnternetu, wykorzystanie Internetu do poszukiwania pracy, telepraca itp.
Wszystkie działania są skore|owane z ce|ami projektu - podjęcie ich pozwoli na rozwiązanie kwestii
wyk|uczenia Gminy' Z|ikwidowana zostanie bańera pełnego wykorzysh7wania szans rozwojowych
oferowanych przeznowoczesne techno|ogie jaką stanowi obecnie brak na terenie Gminy nowoczesnej
infrastruktury szerokopasmowej. Jednocześnie pokonane zostaną bariery natury finansowej i technicznej na
poziomie poszczegó|nych uczestników projektu - uzyskają oni dostęp do Internetu oraz zostaną wyposażeni
w komp
Uwarunkowania społeczne i organizacyjne mogące negatywnie wpłynąć na efektywnośĆ projektu
mała świadomośćkorzyŚci wynikających z wykorzystania nowoczesnych techno|ogii (kampania
informacyj na, szko|eni a, działania koordynacyj ne)
|ęk związany z korzystaniem z techno|ogii, sprzętu (szko|enia z obsługi komp )
wykorzystanie sprzętu komp niezgodnie z pzeznaczeniem
opóŹnienia w terminowej rea|izaĄi projektu (wykwalifikowana kadra, doświadczony wykonawca)
Sposoby zapewnienia kontro|i dystrybucji produktów, wykozystania zgodnie zprzeznaczeniem,
i

Umowy nieodpłatnego uŻyczenia sprzętu komputerowego na okres rea|izacji projektu i okres trwałościz
iem do zwrotu kosztów zakupu oraz insta|acji spzętu w razie jego utraty bądż'zniszczenia z winy
użytkownika
szko|enia podnoszące umiejętności prawidłowego korzystania ze sprzętu komp
gwarancja producenta, ubezpieczenie

oznakowanie spzętu

M/
V
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\
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p|atforma kontro|i aktywności uŻytkowników (nadzorująca korzystanie z komp przez wykluczonych i
monitorująca ich |ogowanie się, w przypadku nie korzystania pzez dtuiszy okres rea|izator projektu
sprawdzi czy sprzęt nada|znajduje się u właściwegoużytkownika)
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 160os zagrożonych wyk|uczeniem cyfrowym z grup
wskazanych w Szczegołowym opisie Priorytetów, a wymienionych powyŻej w pkt.3(Rekrutacja uczestników
projektu)opisu działań projektowych. W ramach działań koordynacyjnych utworzone zostaną również 3
punkty regionalne w JP Gminie.
Liczba osób zagrozonych wyk|uczeniem została zidentyfikowana na podstawie danych GoPS,wsparciem
zostaną objęci mieszkańcy 8 miejscowoŚci (min. Sgosp zkaŻdej miejscowoŚci). Podstawowąprzyczyną
wyk|uczenia cyfrowego wskazywaną w vt41.tviadach pzez mieszkańców Gminy Dąbrowica są zbyt wysokie

"'l:lT
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wyrównanie szans dostępu do informacji
wyrównywanie szans edukacyjnych
oszczędnoŚć czasu wynikĄąca z moż|iwoŚci zatatwienia wie|u spraw on-|ine
większe moż|iwościzna|ezienia pracy (poszukiwanie pracy pŻez Internet, zwiększenie atrakcyjnościd|a
tencja|nego pracodawcy poprzez nabycie kompetóncji np. obstuga programów biurowych)
zakłada stosowanie zasady neutra|nościtechno|ogicznej, tj. braku preferencji d|a jakiejko|wiek
ogii ijej dostawcy z jakiejko|wiekprzyczyny. Wnioskodawca (W zapewni równe szanse udziału w
wszystkim dostawcom i podwykonawcom. Wsze|kie usługi bądz dostawy urządzeńlspzętu/
niemateria|nych odbędą się zgodnie z ustawą Prawo zamówień pub|icznych

opis działań koordynacyjnych - jeślidotyczy

(6000 znaków)
wspołczesnym świeciedostęp do Internetu jest oknem na Świat oraz moz|iwością usprawnienia wie|u
czynności takijak złożeniezeznania podatkowego, wypetnienie wniosku w urzędzie czy zapisanie się na
wizytę w poradni. Szczegó|nie istotne jest to w przypadku osób, które mieszkają w miejscowościach
znacząco odda|onych od większych oŚrodków miejskich, ktÓre skupiają takie instytucję czy osób
niepełnosprawnych. Projekt obejmuje bezpośrednimwsparciem za|edwie niewie|ką częŚĆ wszystkich
gospodarstw domowych z terenu Gminy, d|atego w ce|u uwzg|ędnienia potrzeb pozostałych mieszkańcÓw
udostępniony zostanie szerokopasmowy Internet w 3 specja|nie do tego celu przygotowanych regiona|nych
punktach koordynacyjnych (wańośćdodana projektu) mieszczących się wjednostkach bezpośrednio
17.

podległych gminie

Zespół Szkoł w Dąbrowicach-19 komputerów
K|ub Seniora.S komputerów
Gminna Bib|ioteka Pub|iczna-S komputerów
Działania koordynacyjne podjęte przez Gminę Dąbrowice będą komp|ementarne w stosunku do głównych
zadan związanych z przeciwdziataniem wyk|uczeniu cyfrowemu' Będą miały charakter wspomagający
rea|izacje ce|u głÓwnego projektu oraz będą pozytywnie oddziaływać na proces integracji społeczeństwa
poprzez wspÓ|ną edukację i komunikację. Stanowiska komputerowe przewidziane w działaniach
będą wyposażone W specja|istyczne programy oraz osprzęt e|ektroniczny, by ułatwić
z nich osobom niepełnosprawnym, uczniom oraz seniorom (np. 17,'ekrany, wyprofi|owane
klawiatury, k|awiatury z większymi k|awiszami)
Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach działań koordynacyjnych zostanie zainsta|owany w specja|nie
wydzie|onych pomieszczeniach w budynkach na|eżących do Wnioskodawcy. Dostęp do utworzonych
pracowni komputerowych zapewniony będzie w pienruszej ko|ejności d|a osób z grupy doce|owej działania
8.3. Sprzęt w jednostkach koordynacyjnych wykorzystywany będzie do szko|eń orazbieŻącego korzystania z
|nternetu. W celu zapewnienia w ramach działan koordynacyjnych udziału osób z podstawowej grupy
doce|owej P|anowana jest organizacja szko|eń d|a uczestników projektu, działania informacyjno-promocyjne
podejmowane w ramach projektu oaz p|zez jednostki koordynacyjne tak aby nie ominąĆ zadnej osoby z
terenu gminy kwa|ifikującej się do udziału w projekcie
pzeprowadzona W ramach pzygotowań do projektu wykazała, ze grupa doce|owa to w
lwanej większoŚci osoby stabą |ub nie posiadające żadnej wiedzy w zakresie korzystania z
komputera i Internetu. ZgłaszĄąonijednoczeŚnie zainteresowanie i chęc korzystaniaze wsparcia przy
korzystaniu z techno|ogii informatycznych. Rea|izacja działań koordynacyjnych wpłynie na zmniejszenie
zjawiska wyk|uczenia cyfrowego na terenie Gminy przezzapewnienie dostępu do innowacyjnych narzędzi
przeiawiaiacvch chęć
techno|ogicznych
ilogicznych d|a osób znajdujących się w trudnej sytuacji, natomiast przejawiających
cheć zmiany
zmianv tej
tei
ii poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera i pbostawovrryćn
i

aplikacji

18. Uzasadnienie

znaków)

chwi|i obecnej nie funkcjonuje w gminie Żaden pub|iczny punkt dostępu do Internetu. Projekt obejmuje

[,
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za|edwie 28% wszystkich gosp dom z terenu Gminy. Liczba osÓb uprawnionych (ze wszystkich
kategorii stanowiących grupę doce|ową 8.3)do skorzystania ze wsparcia w ramach projektu wynosi wg
danych GoPs 349. Zniwe|owanie prob|emu braku sprzętu i dostępu do |nternetu Wymaga zapewnienia tym
komp i dostęp do sieci. obecnie W. chce skupić się głownie na os niepełnosprawnych oraz rodzinach
zastępczych, rodzinnych domach dziecka i samotnych rodzicach zagroŹonych wyk|uczeniem
Podstawowe bariery skutkujące wyk|uczeniem cyfrowym
brak technicznego dostępu do sieci internetowej
zbyt wysokie kosŹy dostępu do Internetu i zakupu sprzętu komp
brak umiejętnoŚci kozystaniaz komputera czy Internetu
Wszystkie miejscowoŚci na terenie Gminy UKE definiuje jako ,,białe p|amy''-poziom nasycenia usługami
szerokopasmowego dostępu do Internetu wynosi poniŹej 30%. Nawet nĄvlyŻszy wskaźnik nasycenia
usługamiwynosiza|edwie 23,46i występuje w cęptrum gminy. Działania projektowe rea|izowane będą w 8
miejscowoŚciach(7wymienionych
w pkt13 oraz We wsi Piotrowo,ktÓra nie została wymieniona na Państwa
|iściedostępnd1przez e-puap), w kafdej z nich wsparciem objętych zostanie min. 5 gosp.dom.
Jednym z |oka|nych operatorów jest orange, nie posiada on jednak wo|nych zasobÓw ani moŻ|iwoŚci
nowych abonentów na terenie gminy. Sprawdzanie dostępnościusług za pomocą strony
rnetowej w róŹnych miejscowościach, nawet w centrum, daje negatywny rezu|tat i skutkuje informacją, że
udało się usta|ić czy |nternet jest dostępny. Drugi z operatorów (MPCNET' Kutno) dek|aruje if z powodu
iiego zwrotu inwestycji nie p|anuje rozbudowy wtasnej sieci na obszarze gminy' Niski wspÓłczynnik
za|udnienia 44oslkm2 sprawia, iż dla prywatnego inwestora budowa sieci komercyjnejjest
W ramach dodatkowych działań gmina pzeprowadziła konsu|tacje wśród podmiotÓw
Świadczących usługi te|ekomunikacyjne - nie zgłosit się jednak Żaden zainteresowany tematem rozbudowy
sieci na terenie gminy. Zaplanowane w projekcie rozwiązania tech są efekwwne, a wybór techno|ogii sieci
radiowej został gruntownie przeana|izowany(szczegółowe uzasadnienie zawarto w zał.6)' Stąd jedyną
moż|iwościązapewnienia Internetu osobom wyk|uczonym cyfrowo staje się w tym przypadku budowa
bezprzewodowej sieci przy dofinansowaniu ze środków zewnętznych. Bez tej pomocy mieszkańcy gminy z
grupy doce|owej nie będą mie|i szans na korzystanie z Internetu we własnych domach i przepaśĆ między
nimi a os posiadającymi taki dostęp będzie się pogłębiać. Istotne jest również zapewnienie im
odpowiedniego przystosowanego do ich potrzeb sprzętu oraz szko|eń przygotowujących do korzystania z
niego i poruszania się w świecie www
Brak Internetu zdecydowanie wyk|ucza uboŹszą i mieszkającą na terenach wiejskich częśćspołeczeństwa
(szczegó|nie osoby niepełnosprawne) powiększając podziały społeczne izmniejszając ich szanse na
znalezienie pracy lub otrzymanie odpowiedniej edukacji.
działania są zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UKE w zakresie świadczenia pzez jednostki
samorządu terytoria|nego(JST) bezpłatnej lub za opłatę nifszą nii cena rynkowa usługi dostępu do sieci
Internet,'JST w przypadku niedostatecznej i|ościinfrastruktury te|ekomunikacyjnej operatorów komercyjnych,
powinny przede wszystkim skupić się na budowie nowoczesnych sieciszerokopasmowych(...)'' dodatkowo
JST)nie wpłynie
,,uruchomienie takiej ustugi d|a ściŚ|e okreś|onej grupy beneficjentów(mieszkańców
negatywnie na konkurencję, pzyczyni się natomiast do zapobiegania zjawiska wyk|uczenia społecznego''
Zidentyfikowane potrzeby
dostęp dzieci i młodzieŻy z grup zagroŻonych wyk|uczeniem do cyfrowych zasobów wiedzy(wsparcie
edukacyjne)
aktywizacja zawodowa i społeczna os zagroionych wyk|uczeniem i niepełnosprawnych
poszerzenie dostępu do Źródeł wiedry,co ograniczy dysproporcje pomiędzy mieszkańcami terenów
wiejskich a mieszkańcami miast
zwiększenie moz|iwościwymiany informacjiz innymi |udŹmi doŚwiadczającymitych samych prob|emÓw
(np. niepetnosprawnoŚć, rodzicie|stwo zastępcze)
zwiększenie moż|iwościposzukiwania pracy,przekwalifikowania się
pzeciwdziatanie procesowi migracji mieszkańców wsi
zapewnienie możliwościzałatwiania spraw drogą on-|ine
zapewnienie szerokopasmowego i nieograniczonego dostępu do Internetu mieszkańcom z grupy
i w da|szej ko|ejności pozostałym os korzystającym z punktÓw koordynacyjnych projekt wpłynie
na poprawę sytuacji grup doce|owych:
li larvidacja zjawiska wykluczenia cyfrowe go
aktywizacja zawodowa i społeczna osób wyk|uczonych spotecznie i niepełnosprawnych
integracja społeczna
moż|iwościszerszej komunikacji d|a os niepetnosprawnych
wsparcie procesów edukacyjnych
osiągnięte kozyścispoteczno.ekonomiczne przyczyniąsię do podniesienia standardu Życia mieszkańców
gminy' Rea|izacja inwestycji pzyczyni się do poprawy jakościobsługi i dostępu do informacji, zwiększenia
moz|iwoŚci edukacyjnych społeczeństwa, zwiększenia |iczby os kozystającychz lnternetu i usług on-|ine
świadczonych pzez podmioty dostępne w sieci, obniżenia kosŹów gosp dom poprzez możliwoŚć
korzystania z usług e|ektronicznych on-|ine, zwiększenia moz|iwości zarobkowania pzez os mające dostęp
do lnternetu.
Wszystkie wydatki pzewidziane w ramach projektu mieszczą się w kata|ogu kosŹów kwa|ifikowanych

https://epuap.gov.pl/fe_web/FePrintServlet?printMode:true&fięId:4|67671

20 1 3-04-1 8

fr

P r zę

ciw dział an i e wy

k Iu

czę niu

cy

frowe m u- e Inc

l

usio

n

Strona 9 z

1,8

okreŚ|onym d|a Działania 8.3 PolG'
W. zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa prawidłowego wykorzystania środkÓw pub|icznych.
Dzięki stałej kontro|i wydatków zminima|izowane zostanie ryzyko popełnienia nieprawidłowości w rea|izacji
projektu. W. prowadzić będzie na bieżąco działania monitorujące mające na ce|u wychwycenie w
etapie wszystkich zródet
19. Doświadczenie Wnioskodawcy ofaz potencjał techniczny i kadrowy pozwaIający na realizację

Na potzeby projektu w drodze zamówień pub|icznych wyłonione zostaną podmioUy odpowiedzialne za
prawidłowy i terminowy przebieg inwestycji i rea|izację dziatrań projektowych. PodmioVy wyłonione będą
pod|egać pracownikom wskazanym przez urząd 9miny. Zespół nadzorujący składać będzie się z
informatyka, księgowej oraz koordynatora, którzy jako posiadający wiedzę specja|istycznązzakresu
finansów i informatyki stanowić będą funkcje łączników pomiędzy podmiotami-wykonawcami a urzędem
gminy i dostarczać będą wszystkich potrzebnych informacji oraz pomocy przy sprawach urzędowych. D|a
Koordynatora przewidziano formę zatrudnienia w postaci umowy z|ecenia |ub umowy o pracę, księgowa,
dwie osoby zespołu rekrutacyjnego prace wykonywane na rzecz rea|izacji projektu będą opłacane w formie
dodatku do wynagrodzenia, informatyk zostanie zatrudniony naTz etatu. Kwestie decyzyjne IeŹeć będą w
gestii władz gminy' Koordynator odpowiedzia|ny będzie za kontaktowanie się z wykonawcami prac oraz
nadzorować terminowośÓ i prawidłowośćrealizacji pĄektu. \A!łoniony w drodze przetargu wykonawca/y
zew. będzie odpowiedzia|ny za..
przygotowanie przetargu na zakup spzętu w|azz niezbędnym oprogramowaniem
nadzor nad dostawą i insta|acją sprzętu
prawi dtową i termin ową rea|izaĄą szko|eń i prom ocj l
budowę sieci i dostawę lnternetu
rapońowanie do zespotu Koordynatora postępów rea|izacji wszystkich etapów projektu
bieŻące monitorowanie wskaŹn ikÓw projektu
kontroló i senruisowanie zestawów komputerowych w zakresie sprzętu, oprogramowania, op|ombowania

zestawów

udzie|enie wsparcia użytkownikom w sprawach związanych ze sprzętem
oprogramowanrem
ubezpieczenie sprzętu komputerowego i działania podejmowane w razie jego nieprawidłowego

podpisanie z uiytkownikami indywidua|nymi umów cywi|no prawnych na użytkowanie sprzętu
nadzór nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (pzeciwdziatanie nieuprawnionemu

korzystaniu z sygnału)
Na wykonawcy spoczywać będzie obowiązek nadzorowania prawidłowościwykorzystywania sprzętu, kontro|i
w zakresie wykozystywania produktów zgodnie z przeznaczeniem.
Z|ecenie działań firmom zewnętrznym wynika z faktu, iz beneficjent nie posiada wystarczających zasobow
|udzkich i skupia się głównie na rea|izacji zadań bieŻących oraz ze wzg|ędu na koniecznoŚć podejmowania
działań specja|istycznychzwiązanych z budową siecii skoordynowanychz nią kwestiisprzętowych i
edukacyjnych. Zatrudnieniw uzędzie pracownicy nie posiadają doŚwiadczenia w rea|izacji projektów w
ramach działania 8.3 PoIG oraz innych projektach !nformatycznych istnieje potzeba wsparcia doradczego
na etapie pzygotowania szczegołowej koncepcji projektu (zarówno technicznejjak i biznesowej).
Ponadto ze wzg|ędu naznaczącą wartośćzamÓwienia oraz jego przedmiot niezbędne jest skorzystanie z
usług doradczych przy rea|izacjiprojektu (przygotowanie komp|etnejdokumentacjiprzetargowejoraz
pzeprowadzenie postępowania do momentu podpisania Umowy z wykonawcą, a takŹe wsparcie w
przypadku koniecznościwprowadzania zmian do umowy itp.)
nadzorowanie wykonawcy zobowiązującego się do utrzymania tnivałościproduktÓw i rezu|tatów projektu
przez co najmniej 5 |etni okres trwałościprojektu odpowiadać będzie Wnioskodawca'
Gmina Dąbrowice posiada pomieszczenia potrzebne do zorganizowania regiona|nych punktów
koordynacyjnych, w których udostępniony zostanie Internet orazprzeprowadzane będą szko|enia.
Dodatkowo Gmina wskazała ki|ka miejsc o korzystnej |oka|izacji, spełniające odpowiednie parametry
pzestrzenne dla prawidłowego przesyłu sygnatu Internetu drogą radiową. Loka|izacja ta pozwa|a na
podłączenie i właściwyodbiór wszystkich uczestników projektu. Wybrane miejsca zostaną poddane
analizie eksperckiej dotyczącej technicznych moŻ|iwoŚci postawienia i uiytkowania masztu
nadawania sygnału radiowego.
Do dnia złoŻenia wniosku Gmina zrea|izowała z sukcesem następujące projekty:
.'Modernizacja straŹnicy w ostrówkach na potrzeby świet|icy wiejskiej.' działanie 413,,WdraŻanie |oka|nych
1 .
strategii rozwoju; PROW na lata 2007.2013,kwota pomocy 21 359,92 zł, koszt całkowity 36 975,29 zł,

rea|izaĄa2011

2. Budowa przydomowej oczyszea|ni ŚciekÓw w ostrówkach działanie 321 Podstawowe usługi d|a
gospodarki i |udnościwiejskiej; PRoW 2007-2013,kwota pomocy 42713,00 zł, koszt całkowity 70 050'66 zł'

realizai1a2011-2012

3.

rViędzypoko|eniowa Świet|ica środowiskowa w Dąbrowicach ''Cztery pory roku'' - remont pomieszczeń

https://epuap.gov.p|/fe_węb/FePrintServIet?printMode:true&fil'eld:4l67671

20 I 3-04-l 8

Strona 10 z

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion

|oka|i gminnej bib|ioteki pub|icznej i świet|icy.działanie odnowa i rozwÓj wsi;

pomocy 116 730'.|6 zł, koszt całkowity 191 '|04,41 zł, rea|izacja 2008-2010

l8

PRoW 2007.2013' kwota

20. Harmonogram realizacjl projektu
P|anowanv termin rozpoczęcia reaIizacii proiektu

201 3-03-01

Nr Kwańału/Rok

Nazwa działania
Zarządzanie

proj e

ktem i dzi atan a
i

i

nfo rm acyj

no-prom ocyj ne

Przeprowadzanie postępowań przetargowych

do

od
I

!

kwańał 2013 ||kwartał

2014
l|]kwańał
2013

l|kwańał
20'13

||kwańał
2013

Rekrutacja uczestników projektu i podpisywanie umÓw

kwal1ał 2014

|||kwartał

Budowa infrastruktury i zakup spzętu komputerowego

2013

Uruchomienie regionaInych punktów koordynacyjnych w jednostkach

|V kwańał

pod|egłych gminie

Dystrybucja sprzętu w gospodarstwach domowych i uruchomienie usługi
lnternetu
Uruchomienie p|atformy eJearningowej i p|atformy kontro|i aktywnoŚci
uŹytkowników

2013
|V kwańał
2013

l|kwańał

Ilkwańał
2014

||kwańał
2014
2014
|| kwańał
2014

2013

P|anowa ny term i n zakoń czen a r ea|izaij proj ektu

20,14

||]<wańał

2013

|V kwańat

Szkolenia

Ikwańał

2014-05-31

i

21. P|anowane wydatkiw ramach projektu według podziału na kategorie wydatków

Stawka

Liczba

Kategorie wydatków

iednostek

/Vańość
podatku
ednostki (brutto)

VAT

KoszTY USŁUG
DORADCZYCH

1.
1

\A|datkiogÓłem
(brutto)

\Afdatki

kwalifikowane

143.850,00

143.850,00

.1. wydatki na analizy,

ekspertyzy idziałania

konsultingowe (przygotowanie
szczegołowej koncepcj

1.00

24.600,00

23o/o

24.600,00

24.600.00

1.2. usługi doradcze w rea|izacji
projektu (przygotowan ie
kompletnej dokumentacji

1,00

53.250,00

23%

53.250,00

53.250.00

1.3' Wydatki związanez
kosztami porad prawnych

1.00

36.000,00

23o/o

36.000,00

36.000,0c

1.00

30.000,0c

23o/"

30.000.00

30.000.00

1.225.000,00

1.225.000,00

technicznej PĘektu oraz
szczegołowej koncepcj'
biznesowej projektu, w tym
analizy finansowej)

pzetargowejoraz
pzeprowadzenie postępowania)
okres 15 miesiecv

pzez

1.4. audyt projektu

2.ZAKVP IAMORWZACJA
śRoorow TRWAŁYcH l
WARToŚc!
NIEMATERIALNYCH

PRAWNYCH

I

2.1' Zakup komputerÓw z

)programowaniem: Tnruale
)znaczony logiem projektu
trudny do zbycia) komputer z

https://epuap.gov.pl/fe_web/FePrintServlet?printMode:true&ftleld:4167671
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gwarancją, wraz z systemem
operacyjnym o licencji
u moż| iwi ającej jego uŻy czenie
przez beneficjenta uczestnikowi
projektu wrazz pełnym
pzygotowaniem tego komputera
(per sztuka)

2'2. Uządzenie dostępowe sieci
radiowej umoż| iwiające dostęp
do Internetu (per sztuka)
2.3. Usługa dostawy komputera i
urządzenia dostepowego (per
sztuka) d|a uczestników
2.4. Usługa podłączenia

uczestni ka projektu (wydatek
iednorazowy per jednostka) dla

160.00

3.800,00

23o/o

608.000

608.000.00

160.00

1.400,00

23o/o

224.000.00

224.000.00

50,0C

23o/o

8.000,00

8.000,00

160.00

350,0c

23%c

56.000.00

56.000.00

3.00

30.000,00

23o/o

90.000,0c

90.000,00

1.00

100.000.00

23o/o

100.000,00

100.000,00

'1.00

80.000,0c

23o/c

80.000.00

80.000,0c

1.00

59.000.00

23o/o

59.000.00

59.000,0c

1.296.900,00

1.296.900,00

900,0c

900,00

160.00

!

uczestników

2'5' Zakup komputerów do 3
punktów koordynacyjnych (29
szt.) oraz instalacja w tym: zakup
switcha sieciowego
u

moz|iwi ającego podłączenie

do sieci,
konfiguracja węzta sieci wrazz
firewal|em w sposób
zapewni ający bezpieczeństwo
komputerÓw

sieci

2.6. Platforma e-learningowa:
Pfatforma wrazz
oprogramowaniem umoŹ|iwiająca
szkolenie w zakresie
podstawowej obsługi komputera i
dostępu do internetu, zawiera
materiaty szkoleniowe
prezentacje i fi|my instruktaŹowe;

koszt wraz z insta|acją

2.7. Platforma kontroli
aktywności użytkowników wraz z
instaIacią
2.8. Zakup specjal stycznych
akcesoriów komputerowych i
oprogramowanra
umoiliwi ajacych korzystanie
osobom niepełnosprawnym,
sentorom
i

KOSZTY BUDOWY !
lNsTALAcJt LUB DZIERźAWY
INFRASTRUKTURY ORAZ
GRUNTU DO JEJ INSTALACJI
3.

3.1. Dzierżawa miejsca na
maszty - opłaty w 4Q i 5Q za
dzieriawę miejsc, na których
znajduje się maszt i punkty sieci

1.00

900,00

23o/o

3.2. "Maszt radiowy 1 maszt
radiowy umoż|iwiający
zamontowanie anten nadawczo
odbiorczych sieci wraz z ana|izą
techniczną posadowione na
dachu lub fundamencie
betonowym na ziemi, z
projektem masztu, projektem

https://epuap.gov'pl/fe_węb/FePrintServ|et?printMode:true&fl|eld:4l6767I
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p|zy łącza e n ergetyczne

g

1,8

o,

pfyłączem energetycznym,

projektem technicznym
podłączenia internetowego,
insta|acją podłączenia
internetowego, odciągami
sta|owymi, stopą masztu,
p|atformą umoż|iwiającą
zamontowanie anten i radiolinii
oraz wszystkimi potrzebnymi do
uruchomienia sieci
pozwoleniami, kablami i
uchwvtami."

1.00

110.000.00

23o/o

1

10.000.00

1't0.000.00

1.00

336.000,00

23o/o

336.000,00

336.000,00

1.00

40.000,00

23o/o

40.000.0c

40.000.00

1.00

180.000.00

23o/o

'180.000,00

180.000.0c

1.00

30.000,0c

23o/o

30.000.00

30.000.00

1.00

490.000.00

23o/o

490.000.0c

490.000.00

1.00

110.000,

23%

110.

110.000,

z

3.3. ''Punkt dostępowy

uządzeniami aktywnymi Węzeł
centralny sieci zawiera szafę
dedykowaną do zamonotwania

urządzeń te |ekom u n kacyj nych,
przełącznicę, router, firewa|| |ub
router z funkcjonaInoŚcią
i

rewalla, switch sieciowy,

fi

zasilacz DC, UPS, klimatyzator,
jednorazowy koszt pzyłączenia

do Internetu, instalacji wszystkich
urządzeń wr az z adaptacją

pomieszczenia wszystkimi
potzebnymi kablami,

patchcordami potrzebnymi do
prawidłowej insta|acji i
pzvłączem e n e rq etvcznvm''
3.4. "Linia radiowa PP Linie
radiowe punkt-punkt
dostarczające sygnał lnternetu
sygnały zarządzania siecią z
węzła centralnego sieci do
każdego punktu dostępowego
sieci"

i

3.5. ''Antena dookó|na LTE wraz
z ODU Antena nadawczo
odbiorcza sieci transmitująca
sygnał internetu do osób i
jednostek objętych pĄektem,

posiadających odpowiednie
urządzenie dostępowe-

3.6. Serwery isystemy
zarządzania si eci ą rad ową,
i

radioliniami, routerami, switcham
i

wszystkimi urządzeniami

aktvwnymi

3.7. ''Core Centra|ne urządzenie
sieci radiowej LTE umoż|iwiające
zestawianie połqczeń i
spełniające kontrolę nad

poprawnym działaniem sieci.',

3.8. "Licencje i oprogramowanie

potrzebne do uruchomienia
poprawnego działania sieci.
Systemy operacyjne, bazy
danych, licencje na

i

licencjonowane pasmo

częstot|iwoŚci potrzebne do

działania radio|inii oraz licencje
na licencjonowane pasmo

https://epuap.gov.pl/fe_web/FePrintServlet?printMode:true&fileId:4167671
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potrzebne do działania anten

dostępowych punkt-wie|opu nkt
wrazze wszystkimi
jednorazowymi kosztami
pozyskania tych licencji."
4.

UsŁUGl|NNE

31.936,50

31.936,50

4.1. wydatkiza 4Q projektu na

pokrycie usług dostępu do sieci
internet pierwszych uczestn ików
projektu (80 os.). Sredni koszt od
gospodarstwa miesięcznie na
poziomie 6,15 zł. Brutto,
4.2. wydatkiza 5Q projektu na
pokrycie usług dostępu do sieci
internet, pzyjęto Średnią
uczestnikÓw projektu na miesiąć
(120 os.) podłączonych. Sredni
koszt od gospodarstwa
miesięcznie na poziomie 6,15 zł.

1.00

738,00

23o/o

738,0C

738,00

1.00

2.214,00

23o/o

2.214,0C

2.214,00

2.00

92,25

23%o

184,5(

184,5C

6.00

2.000.00

23oń

12.000.00

12.000,0c

1.00

1.800,00

23%o

1.800,00

1.800,0c

3.00

5.000,00

23o/o

1s.000,0c

15.000.00

80.000,00

80.000.00

80.000.00

80.000,00

Brutto,
4.3. wydatki na pokrycie ustug
dostępu do sieci internet dla 3
RPK (kwańaInie)

4.4. Utrzymanie sieci - CałośÓ
działań związanychz
utzymaniem infrastruktury
pasywnej i aktywnej
(miesięcznie) - opłaty na rzecz
ooeratora
4.5. opłaty za energię
elektryczną w 4Q i 5Q projektu
4'6. Adaptacja pomieszczeń

RPK (per sztuka)-

Poprowadzenie kabli sieciowych,
anŻaĄa pom ieszczen ia,
instalacja komputerów oraz
switcha sieciowego

ar

5.

SZKOLENIA

5.1. szko|enia z zakresu obsługi

komputera i korzystania z
internetu dla wykluczonych
cyfrowo uczestników projektu (10
grup po 16 os). usługa na

160.00

500,0c

Oo/c

uczestnika

6.
7.

WKŁAD N|EPlENlĘzNY
KOSZTY UBEZPIECZENIA

0,00

0,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

'180.000.0c

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,

30.000,00

7.1. Gwarancja i ubezpieczenie

w okresie realizacji projektu na

sprzęt aktywny i pasywny

1.00

180,000,0c

23o/(

wszystkich uządzeń projektu.
8. KOSZTY MONITORINGOW

KOSZTY PROMOCJI
PROJEKTU

9.

9.1. Promocja projektu:
opracowanie koncepcji oraz
planu promocji, opracowanie
graficzne materiałów

promocyjnych, koszty działań
promocyjnych typu
ko nfe re ncj e,

spotka

ni

1.00

30.000,00

23%

a,

https://epuap.gov'p|/fe-web/FęPrintServlet?printMode:truę&fi|e|d:4167671
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u|otki/pIakaty, ogłoszenia w
mediach |oka|nych, materiały

promocyjne

10. KoszTY zoBoW|ĄzAN
WYNIKAJĄGE z UMovVY o
DOFINANSOWANIE
11. KOSZTY OGOLNE

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

11.1. wynagrodzenie

Koordynatora (umowa cywilnoprawna/umowa o pracę) - proces
wyboru wykonawcy, nadzór nad
prawidłowością realizacj i
projektu, ustalanie regulaminu i
udział w procesie rekrutacji,
kwańaIne raportowanie
'1
1 .2. koszty administracyjne
(opłaty za telefon, internet, usługi
pocztowe i kurierskie, ustugi

bankowe związane z otwarciem

prowadzeniem odrębnego
rachunku bankowego projektu,

i

12.00

3.200,0c

0%o

38.400,0c

38.400.00

15.00

1.040,00

0o/o

1s.600,00

15.600,00

12.00

1.000,00

0o/o

12.000.00

12.000,00

12.00

2.000,00

0o/o

24.000,00

24.000,00

12.00

3.000,00

0%o

36.000.0c

36.000,00

12.00

2.000,00

0%

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

3.137.686,50

3.137.686,50

materiały biurowe)

1 1 .3. wynagrodzenie obsługi
księgowej (dodatek do
wVnaqrodzenia)
1 1.4. koszty utrzymania
pomieszczeń niezbędnych do

realizacj i projektu (czynsz,

sprzątanie, koszty mediów)
proporcjonalne do wykorzystania

powiezchni projektu

11.5. wynagrodzenie

informatyka (1/2 etat) - obsługa

informaĘczna projektu,

konsultacje z Koordynatorem i
pomoc pzy nadzorowaniu
wykonawcy zew., pomoc przy
obsłudze technicznej szko|eń i
punktów koordynacyjnych
1 1'6. wynagrodzenie zespołu
ds. rekrutacji - 2 osoby (dodatek
do wynagrodzenia) prowadzenie

procesÓw rekrutacyjnych,

wyjaśnieniaodwołań' rekrutacje

uzupełniające, przygotowywan ie
umÓw

12.INNE
RAZEM
22. Całkowite wydatki na realizację

(w PLN) (a+b)

a) \Afdatki kwalifikowalne (w PLN)

3.1

VAT

37.686.50

543.713.77

Wkład niepieniężny (w PLN)
- w tym podatek

VAT

Dofinansowanie ze środków pub|icznych w ramach działania 8.3. Po IG jako

%

wydatków

https://epuap.gov.pllfe_web/FePrintServlet?printMode:true&fileld:416767I
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(w PLN)

80.000,
2,55

w tym jako % wydatkÓw kwa|ifikowa|nych

ńlsokość kosztów ogó|nych (w PLN)
.w tym jako

18

0/o

150.000.0c

wydatków kwalifikowa|nych
ńA7sokość wydatków związanych z promocją projektu (w PLN)
.w tym jako o/o wydatków kwa|ifikowa|nych

4,79

%

23. Trwałośóp

z

o/.

30.000.0c
0,96

%

(5000 znaków)

oŚwiadcza, fe zachowa trwałoścrezu|tatów Projektu p|zez co najmniej 5 |at od daty
rea|izacji projektu. Zobowiązuje się deutrzymania Środków truvałych zakupionych w ramach
projektu, wańoŚci prawnych oraz pełnej dokumentacji. Wnioskodawca dek|aruje pokrywanie kosztów
utzymania sieci oraz dostępu do |nternetu 160 gospodarstw domowych z grupy doce|owej oraz3
jednostek koordynacyjnych. Zapewniona im zostanie rÓwnież moż|iwoŚć uzytkowania
zakupionego i przekazanego spzętu komputerowego oraz jego senruisowanie. Wnioskodawca zapewni
dostęp do dokumentów dotyczących rea|izacji projektu wszystkim uprawnionym podmiotom.
W norma|nych warunkach rynkowych rea|izacja tego4rojektu na terenie wskazanych miejscowoŚci Gminny
Dąbrowice z ekonomicznego punktu widzenia jest nieopłaca|na, natomiast uzyskanie dotacji z funduszy
europejskich umof|iwi zrea|izowanie ce|ów Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, atakŻe
zrea|izowanie wszystkich zakładanych ce|ów i rezu|tatów projektu. Biorąc pod uwagę warunkiGminy oraz
brak infrastruktury przesyłowej moŻna uznać, iż wybrana techno|ogia stanowi optyma|ne rozwią3anie dla
e|iminacji ,,białych p|am'' zapewniając parametry techniczne niezbędne d|a rea|izacji ce|u inwestycji.
Głównym argumentem za budową sieci Internetowej w gminie Dąbrowice jest uzyskanie w wyniku rea|izacji
projektu współczesnych wańoŚci społecznych takich jak: rozwój umiejętnoŚci komputerowych mieszkańców,
atrakcyjnościregionu, wzrost ŚwiadomoŚci społeczeństwa, wzrost dostępu do wiedzy drogą on.|ine,
do nowych moiliwości dotarcia do informacji, edukacji orazszybszy sposób komunikowania się
mieszkańców zróŻnymi organizacjami i uzędami. Projekt niesie ze sobą wie|e kozyŚci, szczegó|nie
ważnym na|eŻy uznaÓ moi|iwośó po|epszenia warunków życiowych osÓb będących w trudnej sytuacji
materia|nej poprzez zdobycie nowych umiejętnoŚci i moż|iwościkozystania z nowoczesnych form
ksŹałcenia drogą e|ektroniczną' co zwiększy ich atrakcyjnoŚć na rynku pracy. Ze wzg|ędu na ogromne
moż|iwościoraz szanse jakie oferuje Projekt zarÓwno d|a Gminy Dąbrowice, a pzede wszystkim d|a
uczestnikÓw, zachowanie rezu|tatów projektu w okresie trwałościjestzabezpieczone. Również zaządzanie
produktami projektu po jego realizacji powinno sprawnie pzebiegać, poniewaŻ Wnioskodawca dokładnie
się do działania poprzez odpowiednie rozeznanie rynku oraz posiada odpowiednie zasoby
i techniczne, by zapewnić na|eżyte wykonanie wszystkich powierzonych zadań.
ioskodawca dek|aruję podjąć wsze|kie starania, by utrzymać wdrożone nowoczesne rozwiązania cyfrowe
efekty rea|izacji projektu' atakŻe dołoŻyĆ wsze|kich starań by stworzyć moż|iwościdalszego rozwoju
infrastruktury.
24. Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi w
ramach NSRO 2007-2013.
(6000 znaków)

25. Czy projekt ubiega się o dofinansowanie z innych publicznych
lub niepubIicznych źródełfinansowania? Jeżeli tak, to do jakiej

instytucji złożono wniosek o dofinansowanie, z jakiego programu' w
iakim zakresie iw iakim terminie?
(5000 znaków)

V.

rAKfl

NrE

El

!

NIE

E

rAK

zAŁĄczN|Kl

1' DokumenĘ weryfikujące kwa|ifikowa|nośćWnioskodawcy (statut, zaŚwiadczenie o nadaniu numeru NIP

REGON),

o

i

w pzypadku, gdy wskazana została jednostka rea|izująca projekt w imieniu Wnioskodawcy do
wniosku, na|eŻy załączyćzaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON d|a danejjednostki
rea|izującej (w przypadku, kiedy są inne niz d|a Wnioskodawcy), natomiast kiedy numery N|P
REGoN są identyczne d|a Wnioskodawcy ijednostki realizującej projekt w imieniu \A/nioskodawcy,
I

I

tl

l\/

https://epuap.gov.plife_web/FePrintServlet?printMode:true&file(d:4167671
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na|eży załączyc oświadczenieo posiadaniu takich samych numerów NIP i REGoN przez dane
jednostki.
w przypadku konsorcjum członek konsorcjum nie będący jednostką samorządu terytoria|nego
załącza dodatkowo KRs/ EDG (ewidencja działa|nościgospodarczej) |ub dokument o podobnym
charakterze, ktÓry potwierdza formę prawną izakres działania Wnioskodawcy.

p Nazwa pliku
I

nip.pdf

f

regon.pdf

Opis
zaŚwiadczenie o nadaniu numer NIP
zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

3

statut.pdf

Statut

2. PełnomocnicMo/upowaŻnienie d|a osoby reprezentującej Wnioskodawcę do podpisania wniosku (np.
dokument powotujący na stanowisko WÓjta, Burmistza oraz Skarbnika).
L.p. Nazwa pliku
1

2

Opis

zaswiadczenie o wyborze wojta.pd dokumenf o powołaniu na stanowisko wójta
o powolaniu skarbnika.pdf
dokument o powołaniu na stanowisko skarbnika

3. Umowa pańnerska/ konsorcjantów (lub inna forma potwierdzenia np. list intencyjny wstępnie określajqcy
podział zadań i odpowiedzialności) _ zawierajqca wszystkie elementy wyszczegolnione w lnstrukcji

wypełnienia wniosku o dofinansowanie).
L.p. Nazwa pliku

Opis
Brak załączników

4. Ana|iza finansowa projektu (w ce|u prawidtowego wyliczenia właściwegopoziomu dofinansowania) ty|ko
w przypadku' gdy Wnioskodawca przewiduje w projekcie budowę infrastruktury te|einformatycznej.
p Nazwa pliku
1

7

Cpis

analiza finansowa proiektu 1.pdf

analiza finansowa

główne załoŻenia mode|u biznesowego

amońyzacja.pdf

5. oświadczenie dotyczące kwa|ifikowa|noŚci

Lp Nazwa
1

6.

pliku

oświadczenie VAT.pdf

opis inwestycji

dotyczy

Lp Nazwa
1

3łówne załoŻenia mode|u budżetowego i amońyzacja
nfrastruktury

i

podatku VAT

Opis
oświadczónie VAT

Iub program funkcjona|no-użytkowy

wrazz mapą i|ustrującą p|anowaną inwestycję - jeś|i

pliku

Uzasadnienie Budowy Sieci i opis inwestycjiz koncepcją
techniczna Dabrowice.docx

Opis
opis inwestycji - koncepcja techniczna
budowy, uzasadnienie

7. Analiza vrrykluczenia cyfrowego na obszarze realizacji projektu
L.p. Nazwa pliku
1

ankieta.pdf

Opis
ankieta

8. Kopia dokumentacji procesu pisemnych konsultacjiz operatoramitelekomunikacyjnymiw

konieczności budowy w ramach projektu niezbędnej infrastruktury te|einformatycznej

V

https://epuap.gov.pl/fe_web/FePrintServlet?printMode:true&fileld:4167671
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o przeprowadzeniu konsultacj
oswiadczenie o konsultacjach. pdf
nformacja
umieszczona
na BIP
konsultacje_BlP.pdf
oświadczenie operatora. pdf
rŚwiadczenie operatora |oka|nego

1

2

J

Ę Potrłierdzona zgodnośćzałącznikÓw
VI.
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i

z oryginałami

DEKLARACJA WNIOSKODAWCY

1.

2.

3'
4.
5.

6.
7.
8.

oŚwiadczam, Źe informacje zawańe we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i
jestem świadomy odpowiedzia|nościkarnejwynikającej zart.27,| kodeksu karnego, doĘczącej
poświadczania nieprawdy, co do oko|iczności mającej znaczenie prawne'
oŚwiadczam,iŻw pzypadku otrzymania dofinansowania na rea|izację projektu nie naruszę zasady
zakazu podwÓjnego finansowania , oznaczĄącej niedozwo|one zrefundowanie całkowite |ub częściowe
danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspó|notowych |ub krajowych).
oświadczam, fe posiadam wystarczające środkifinansowe gwarantujące płynną i terminową realizację
projektu (oświadczenie nie zastępuje promesy kredytowej, jeŹe|ijest wymagana) .
oświadczam, że nie pozostaję w stanie upadłoŚci, pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w
toku |ikwidacji' postępowania upadłościowegolub postępowania układowego z wierzycie|ami.
oŚwiadczam, że wniosek o dofinansowanie rea|izacji projektu jest zgodny z dyrektywami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy W zakresie, w jakim zostały wdrożone do polskiego systemu prawa,
wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Po|ityki Socja|nej z dnia 26 września 1997 r' w sprawie
ogÓlnych przepisÓw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz' U' z2003 r. Nr 169, poz' 1650, z 2007 r' Nr
49, poz. 330).

oświadczam, fe nie będę mógł w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku

VAT . JednoczeŚnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu częŚci poniesionego
podatku VAT, jeże|i zaistnieją przesłanki umoż|iwiające odzyskanie |ub od|iczenie tego podatku.
oświadczam, Że projekt jest zgodny z właściwymiprzepisami prawa wspó|notowego i krajowego, w
szczególnoŚci dotyczącymi zamówień pub|icznych oraz pomocy pub|icznej.
(Nie dotyczy)

ffi

9'

oświadczam, że nie za|egam w optacaniu składek na ubgzpieczenie społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne' Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych oraz podatków i
innych naleŻnościpub|icznoprawnych.
10. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałościi utzymania rezu|tatów projektu przez okres minimum 5 |at
od zakończenia jego rea|izacji.
11. oświadczam' że nie pod|egam wyk|uczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.207
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poŹn' zm.)'
12. oświadczam, fe:

[x| projekt nie uwzg|ędnia przedsięwzięć mogącychznacząco oddziaŁywać na środowisko, d|a
- których, zgodnie zrozpoządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 |istopada 2004 r. w sprawie

okreŚ|enia rodzajÓw przedsięwzięć mogących znacząco oddziafiać na środowiskooraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwa|ifikowaniem pzedsięv'rzięcia do sporządzenia
rapońu o oddziałyruaniu na środowisko(Dz. U. Nr257' poz'2573,zpóżn. zm.), wymagane jest
Iub może być wymagane sporządzenie rapońu o oddziaływaniu na środowisko, ani
przedsięwzięĆ mogących znacząco oddziaływać naWznaczony Iub potencja|ny obszar Natura
2000;

f]
-

n

projekt uwzg|ędnia pzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na Środowisko, d|a ktÓrych,
zgodnie zrozporządzeniem Rady MinistrÓw z dnia 9 listopada 20o4 r' w sprawie okreś|enia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o|az szczegÓłowych
uwarunkowań zwięanych z kwa|ifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia rapońu o
oddziaływaniunaśrodowisko(Dz. U. Nr257' poz.2573,zpófn.zm.),wymagane jest
sporządzenie rapońu o oddziah7waniu na środowisko;

'--l projekt uwzg|ędnia pzedsięwzięcia mogące znacząco oddziatywać na środowisko, d|a których,
zgodnie z rozpoządzeniem Rady MinistrÓw z dnia 9 |istopada 2004 r. w sprawie okreś|enia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o|az szczegÓłowych
uwarunkowań związanych z kwa|ifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia rapońu o
oddziaływaniu na środowisko(Dz. U. Nr 257' poz.2573,zpÓfn. zm.) sporządzenie raportu o

t

I

https://epuap.gov.p1/fe-węb/FePrintServlet?printMode:hue&fl|eld:4I67671
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oddziaływaniu na środowisko może być wymagane;

!

projekt uwzg|ędnia pzedsięvtzięcia mogące znacząco oddziatywaÓ na obszar Natura 2000;

|-l

projekt uwzg|ędnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziatywać na potencja|ny obszar
Natura 2000

-

Vwrażam zgodę na udzie|anie informacji na potzeby ewa|uacji (ocen) pzeprowadzanych pzez
Instytucję ZarządzĄącą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą |ub inną uprawnioną
instytucję |ub jednostkę organizacyjną.
14. oświadczam , Że rea]izowany przeze mnie projekt jest zgodny z p|anami zagospodarowania
przestrzennego.
'15. oświadczam, że dysponuję dokumentami uwierzytelniającymi posiadanie środkÓw zabezpieczających
Wymagane wspótfinansowanie projektu (np. kopia uchwały budżetowej na dany rok, promesa

't3.

kredytowa etc.).

oŚwiadczam, że W pŻypadku wystąpienia nieprzewidzianych dochodów w projekcie, zobowią3uję się
do ich wykazania we wniosku o płatnośći pomniejszenia o nie wydatków kwalifikujących się do
17

E

refundacji.

oŚwiadcżam , Że w przypadku uwzględnieniarł projekcie dziatań koordynacyjnych zostaną one
skierowane do osób spełniających kryteria grupy doce|owej działania 8.3.

W,"zam zgodę

na wymianę korespondencji drogą e|ektronicznq

ltuQiw3HLSW1 uDUZTUxOPQJjSjrxAl6P 1 HOESEN BTBKJ+TrRafMubkXlHzBHgKKf
3 1
DXPqcTy2mg0zZ+PMhvJiJCc2veVai6vySRkqU/5BiF9BAsSy+2P24sw6ujvsfl
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S.Skwantyfikowane wskaźniki realizacj i celów prQektu

1

Jedn

rĄlskaŹnik produktu

nian

-iczba gospodarstw domowych, które otrzymały
lofinansowanie dostępu do Internetu*

1

2014

szt

0

szt

10c

89

189

szt

10c

89

189

szt

E

A

1C

Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, sem inariow*

szt

1

1

z

Liczba jed nostek sektora pu b|icznego pod legĘch
Wnioskodawcy, ktÓre otrzymały dofinansowanie dostępu do

szt

0

Liczba sieci internetu wybudowanych w ramach projektu

szt

0

1

1

Liczba platform kontrolnych

szt

c

1

1

Liczba tablic informacyjnych

szt

c

2 liczba zakupionych zestawów komputerowych*

Liczba zainsta|owanych systemÓw*

Liczba prze prowadzon ych szko|eń, warsztatÓw,

wizyt studyjnych*

tren

i

n

gów,

Internetu**

160

3

WańoŚÓ

WańośĆ
docelowa
(na koniec
realizacji

bazowa

Jedn. (pzed

WskaŹnik rezu|tatu

, rozpoczęciem
realizacji

projektu)

projektu)

1

Liczba osÓb, ktore uzyskały mof|iwoŚć dostępu do
Internetu*

Liczba szkoł, która uzyskała mof|iwoŚć dostępu do
Internetu*

szt

c

16C

szt

c

I

c

21Ł

c

16C

szt

c

16C

szt

0

3

Liczba uczniÓw korzystających z infrastruktury wspańej w
Liczba przeszko|onych osób*
Liczba osób kozystających z usług on-|ine"
Liczba jednostek sektora pub|icznego pod|egłych
Wnioskodawcy, ktÓre uzyskały mof|iwoŚĆ dostępu do
lnternetu**

20.

Harmonogram realizacji projektu

Planowanv termin rozpoczecia realizacii proiektu

20'13-05-0'1

Nr Kwańału/Rok

Nała działania
Zarządzanie

p roj

ektem

i

d

ziała n ia nfo
i

rm

acyj

n

o.

p ro m

ocyj

n

e

Przeprowadzanie postępowań przetargowych
Rekrutacja uczestników projektu i podpisywanie umów
Budowa infrastruktury

i

do

od

a

zakup sprzętu komputerowego

ruchom ienie regiona|nych punktów koordynacyj nych w jed nostkach
pod|egłych gminie
U

RAzEM

2015

||

kwartał

2014

kwańał
2014

||

kwańał
2014
||

||

kwartał

2014

l| kwańał

2014

|| kwańał
2015

kwańał
2014

l||

Ikwańał
2015
kwańał
2015

Il

kwańał
2015

IlI

Dystrybucja spzętu w gospodarstwach domowych i uruchomienie
usługi lnternetu
U

ruchom ien ie p|atformy kontro| i aktywnoŚci użytkown ków
i

Szkolenia
Planowany termin zakończenia

\-,

itlóli i..

V kwartał
2014

l|kwańał
2015

lV kwańał

l| kwańał
2015

lV kwańał

Illkwańał
2015

2014

2014

tu

2015-07-31

Urzędowe Poświadczenie odbioru

Page I

ofl

UPP . Uzędowe Poświadczen.e Przedłożenia
Identyfikator Poświadczen ia : eP UAP-U PP'| 5027 41

Adresat dokumentu, którego doĘcry poświadczenle
Nazwa adresata dokumentu: !Ą/\^/PE \^ŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGMMY EURoPEJSK|E
ldentyfi kator adresata: 2yki7sk30g
Rodzaj identyfi katora adresata: ePUAP-ID

Nadawca do ku mentu, któ reg o dotycry poświadczen ie
Nazwa n adawcy: \^M/PE \^ŁADZA WDRAŻAJĄoA P Ro G RAMY
ldentyfikator nadawcy: 2yki7sk30g
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-lD

EU

RoPEJSK| E

Dane poświadczenla
Data doręczenia: 20 1 3-07-0

1T 1 0.,57 :24'41
Data wytworzenia poświadczen ia: 20 1 3.07.0 1 T 1 o: 57 :24'4 1
ldentyfikator dokumentu, ktÓrego dotyczy poświadczenie: DoK19447 34

Dane uzu pełn iaiące (opcjona|ne)
Rodzaj informacji uzupełniającej: ZrÓdło
Wańość informacji uzupełniającej: PoŚwiadczenie wystawione przez p|atformę ePUAP
Rodzaj nformacj i uzupełni aj ącej : dentyfikato
WańoŚć informacji uzupełniając d1: 1 9447 34
i

I

r eP

UAP

d o ku m

entu

Dane dotyczące podp|su
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować na|eŻy użyć opłogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych e|ementów (referencji)
referencja D-3f 3 1 9a7 1 - e22c-'l't e2-bdd6-00 1 a645ad57e
referencja lD-3f31 c1 80-e22c-11 e2-bdd6-001 a645ad57e : Cl0/oC4%98ClA_do_POlG18.312013l%C5%
:

I

81DK224xml

:

referencja lD-3f5a5822-e22c-11e2-bdd6-001a645ad57e:

fi|e: l l l C: lProgramoń2DF

#lD-3f5a5820-e22c-11eZ-bdd6-001a645ad57e

iles7o20(x86)/Col/edok/temp/UPP.xml

2013-07-1

1

Urzędowe Poświadczenię odbi oru

hĘs://ept'ap.gov.pl/fe-web/FePrintServlet?printMode:true&fileId:49...

UPP . Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP1499758

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Naarua adresata dokumentu: WWPE WŁADZA WDRAŻAJACA PRoGRAMY EURoPEJSK|E
ldentyf ikator adresata: 2yki7sk30g

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-lD

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Naała nadawcy: URZĄD GM|NY W DĄBRoW|cAcH
Identyfikator nadawcy: x7v68t.nłw2r
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-lD

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 20 1 3-06 -28T 13:56:27 .47 2
Data wytworzenia poŚw iadczenia: 20 1 3-06-28T 1 3:56:27 .47 2
Identyfikator dokumentu, którego dotyc4y poświadczenie: DoK1 941 491

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej : fródło

Wańość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione p|zez p|atformę ePUAP
Rodzaj informacji uzupełniającej: dentyfikator ePUAP dokumentu
I

Wartośćinformacji uzupełniającej: 1941491

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je airleryfikować na|eży użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych e|ementów (referencji):
referencja D-c3a71 fe 1 -dfe9- 1 1 e2-8a7 2-00 1 a645adcda :
referencja fD-c3a746f0-dfe9-'11e2-8a72-OO1a645adcda:WniosekElnclusion20l3Naborl(1)a(1).xml
referencja fD-c3ce7e02-dfe9-11e2-8a72-001a645adcda: #lD-c3ce7e00-dfe9-11e2-8a72-0O1a645adcda
I

7zl

2013-07-08 l4:45

hĘs
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:

//epuap.

gov.pl/fe_web/FePrintServlet?prinModrtrue&fi

leId{9...

termin zakończenia

21. Planowane wydatkiw ramach projektu według podziału na kategorie wydatków

Licńa

Kategorie wydatków

Stawka

Wańość

jednostek jednostki (brutto) oodatku
VAT

1.

V$datkiogółem
(brutto)

KoszrY USŁUG DoRADczrcH

Wydatki

kwalifikowane

47.950,00

47.950,00

1.1. wydatki na ana|iry, ekspeńyry i
działania konsultingowe (przygotowanie
szczegółowej koncepcji technicznej
Projektu oraz szczegó'|owej koncepcji
biznesowej projektu' w tym ana|iąy
finansowei)

1.00

8.200.00

23%

8.200,00

8.200,00

1.2. usfugi doradcze w realizacji
projektu (przygotowanie kompletnej
dokumentacji przetargow Ą or az
DrzeDrowadzenie postępowania)

1.00

17.750,00

23o/o

17.750,0C

17.750,00

1.00

12.000,00

23%,

12.000,00

12.000,00

1.00

10.000,00

23o/o

10.000,00

10.000,00

1.013.000,00

1.013.000,00

1.3. Wydatkiałliązane z kosŹami

porad prawnych przez okres'1 5

miesięcy
1.4. audyt pĄektu

2.7Ał<UP lAMoRTYZAGJA

ŚRooxow TRWAŁYcH ! WARTośct
NIEMAT ERIALNYCH

I

PRAWNYCH

2.1. Zakup komputerów z

oprog ramowaniem: Trwale oznaczony

logiem projektu ( trudny do zbycia)
komputer z gwarancją wrazz
systemem operacyjnym o licencji
umoż| iwiającej jego uĄ czenie przez
beneficjenta uczestnikowi projektu wraz
z petnym przygotowaniem tego
komputera (per sŹuka)

160.0c

3.325,00

239/o

532.000,00

532.000,00

160.0c

'1.225,00

23Y"

196.000,00

196.000,00

160.00

50,00

23%

8.000.0c

8.000,0c

goo,oo

23%

48.000,0c

48.000,00

3.00

30.000.00

23%o

90.000.00

90.000,00

2.6. P|atforma kontro|i aktywrnści
użMkowników w r az z insta|acia

1.00

80.000,00

23o/o

80.000,0c

80.000,0c

2.7 . Zakup specjalistycznych
akcesoriÓw komputerowych i
oprogramowania umoż|iwiajacych
korzystanie osobom

1.00

59.000,0c

23%

59.000,00

.000,00

2,2. Urądzenie dostępowe sieci
radiowej umoż|iwiające dostęp do
Internetu (per sztuka)

2.3' Usługa dostawy komputera i
urządzenia dostepowego ( per sŹ uka
d|a uczestników

)

2.4. Usługa podĘczenia uczestnika
projektu (wydatek jednorazowy per
jednostka) d|a uczestników

2.5.Zakup komputerów do 3 punktÓw
koordynacyjnych (29 sń.) oraz
instalacja w tym: zakup switcha
sieciowego umoż|iwiającego
podĘczerse komputerów do sieci,
konfiguracja węzła sieci wfaz z
firewal|em w sposÓb zapewniający

't60.00

!

bezpieczeństwo sieci

/
44'

l0
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leId:49...

'ełnosprawnvm. seniorom

3. KOSZTY BUDOWY I INSTALACJ!
LUB DZERżnIłVY |NFRAST RUKTURY
ORAZ GRUNTU DO JEJ INSTALACJI

1.296.900,0(

1.296.900,00

900,0(

900,0c

230.1

110.000,0c

110.000,0c

336.000,0c

336.000,0c

3.1. DŻerżawa miejsca na masay -

opłaty w 4Q i 5Q za dzieżawę miejsc,
na których aajduje się masŹ i punkty
sieci

1.0c

900,0(

1.00

110.000,00

23o/a

,'MasŹ

radiowy 1 masŹ radiowy
3.2.
umoż|iwiający zamontowanie anten
nadawczo odbiorc4ych sieci wraz z

ana|izą techniczlą posadowione na
dachu lub fundamencie betonowym na

ziemi, z projektem masŹu, projektem

przyĘcza energetycznego, przyĘczem
energetycznym, projektem technicznym

podączenia irŃerretowego, insta|acją

podĘczenia internetowego, odciągami
sta|owymi, stopą masŹu, p|atformą

!.',

umoż|iwiającą zamontowanie anten i
radiolinii oraz wszystkimi potrzebnymi
do uruchomienia sieci pozwoleniami,
kab|ami iuchwńami..'
3.3. ',Punkt dostępowy z urządzeniami
aktywnymi Węzeł centra|ny sieci
zawiera szafę dedykowaną do
zamonotwania urządzeń
te|ekomunikacyjnych, pzeĘcznicę,
router, firewall lub router z
funkcjona|nością firewa||a, switch

sieciowy, zasilacz DC, UPS,
klimatyzator, jednorazowy kosf
prryĘczenia do lnternetu, irsta|acji
wsrystkich urządzeń w r az z adaptacją
pomieszczenia ws4ystkimi potrzebnymi

1.00

336.000,00

23o/o

1.0c

40.000,0c

23o/.

40.000,0c

40.000,0c

1.0(

180.000,0(

23o/ł

180.000,0c

180.000,0c

1.0c

30.000,0c

23%a

30.000,00

30.000,0c

1.0c

490.000,0c

23o/c

490.000,0c

490.000,0(

kablami, patchcordami potrzebnymi do
prawidbwej irsta|acji i przyĘczem
eneroetvcznvm"
3.4. "Linia radiowa PP Linie radiowe
punkt-punkt dostarczające sygnał
nternetu i sygnały zarądania siecią z
węzła centra|nego siecido kaidego
I

punktu dostępoweqo sieci''

3.5. "Antena dookó|na

LrEwrazz

ODU Antena nadawczo odbiorcza sieci
trarsmitująca sygnał iŃernetu do osób
i jednostek objętych projektem,
posiadających odpowiednie urządzenie
dosteoowe"
3.6. Serwery isystemy 2arzą.rlzania
siecią radiową radio|iniami, routerami,
switchami i ws4ystkimi urządzeniami
aktvwnvmi
.'Core
3.7.
Centra|ne urządzenie sieci
radiowej LTE umoż|iwiające
zestawianie połączeń i spełniające
kontro|ę nad poprawnym działaniem

sieci."

I

I

lI
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3.8. "Licencje i oprogramowanie
potrzebne do urrchomienia i
poprawnego dziatania sieci. Systemy
operacyjne, bazy danych, licencje na
licencjonowane pasmo częstot|iwości
potzebne do działania radio|inii oraz
licencje na licencjonowane pasmo
potrzebne do dziatania anten
dostępowych punkt-wielopunkt wraz ze

:

//epuap.

gov'pl/fe-web/FePrintServlet?prinMode:true&fi

110.000,

1.

':

ws4lstkimi jedrnrazowymi kosŹami
4. USŁUG||NNE

4.1. wydatkiza 4Q projektu na
pokrycie usług dostępu do sieci internel
pierwszych uczestników projektu (80

110.000,

110.

3.136.5(

3.136.5(

1.0(

738,00

23o/.

738,0C

738,0C

1.0c

2.214,0C

23olc

2.2',t4,0C

2.214,00

2.0c

92,2!

23%o

184,5(

184,5C

80.000,00

80.000,0{

80.000,0(

80.000,0(

6. WKŁAD N!EP!EN!ĘZ{Y

0,00

0,0(

7. KOSZTY UBEZPIECZENIA

0,0(

0,0(

KOSAY MONTTORTNGOW
9. KoszTY PRoMoą,! PRoJEKTU

0,0(

0,0(

30.000,0(

30.000,0(

30.000,0c

30.000,0c

os.)' Średni kosŹ od gospodarstwa
miesięcznie na poziomie 6,15 zł. Brutto,
4.2. wydatkiza 5Q projektu na
pokrycie usług dostępu do sieci
internet, prryjęto średniąuczestników
projektu na miesiąć (120 os.)
podĘczorrych. Średni kosŹ od
gospodarstwa miesięcznie na poziomie
6'15 zł. Brutto,
4.3. wydatkina pokrycie ustug
dostępu do.sieci internet d|a 3 RPK
(]<wańalnie)

5. SA(OLENIA
5.1. szko|enia z zakresu obsługi
komputera i korzystania z internetu dla
wyk|uczonych cyfrowo uczestników
projektu (10 grup po'16 os) - ustuga na
uczestnika

160.0c

500,0c

Oo/.

8.

9. 1. Promocja projektu: opracowanie
korcepcji oraz planu promocji,
opracowanie graficzne materiałów
promocyjnych, koszty dziaŁań

promocyjnych typu
konfererrcje,spotkania, ulotki/plakaty,
ogłoszenia w mediach loka|nych,
rnateriafu promocvine

1.0(

30.000,0c

23o/a

10. KoszrY zoBoW|ĄzA}|
WYNll(A,ĄcE z UMoWY o

0,0(

0,00

150.000,0(

150.000,00

DOFlNAllSOWAltllE

11. KOSZTY OGOLNE
11. 1.

wynagrodzenie Koordynatora

(umowa cywilno-prawna/urnowa o
pracę) - proces wyboru wykonawcy,
nadzór nad prawidłowościąrea|izacji
projektu' usta|anie regu|aminu i udział vl
procesie rekrutacji, J<wańa|ne

raoońowanie

12zl7

12.0Q

3.200,0(

io/a

38.400,0c

38.400,0c

leld{9...
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leld{9'..

11.2. kosŹy administracyjne (opłaty z
telefon, internet, usfugi pocztowe i

kurierskie, usługi bankowe zt,tiązane z
otwarciem i prowadzeniem odrębnego
rachunku bankowego projektu,

15

1.040,

12.0C

1.000,0(

12.0C

2.000,0c

15.600,

1

O%c

12.000,0(

12.000,0(

Oo/c

24.000,0c

24.000,00

OV(

36.000.0t

36.000.0c

Oo/.

24.000.00

24.000,0c

0,00

0,0(

RAZEM

2.620.986,50

2.620.986,5(

materiały biurowe)
1 1.3. wynagrodzenie obsługi
księqowei (dodatek do wvnaqrodzenia)

11.4.

kosfy utr4ymania pomieszczeń

nieóędnych do rea|izacji projektu
(c4lnsz' sprzątanie, kosŹy mediÓw)
propoĘona|ne do wykorzystania
powierzchni proiektu

11.5. wynagrodzenie informatyka (1/2
etat) - obsługa informatyczna projektu,
konsultacje z Koordynatorem i pomoc
pr4y nadzorowaniu wykonawcy zew.,
pomoc przy obsłudze technicznej
szko|eń i ounktów koordvnacvinvch
1'1.6. wynagrodzenie zespołu ds.
rekrutacji - 2 osoby (dodatek do
wynag rodzenia ) prowadzenie
procesów rekrutacyjnych, wyjaśnienia
odwoła ń, rekrutacje uupełniające,
przrqotowvwanie umów

12.0(

'$

\ii

12.0C

'2.000,0c
;l

12. INNE

22. Całkowite wydatki na realizację projektu (w PLN) (a+b)

2.620.986,50

a) Wydatki kwalifikowalne (w PLN)

2.620.986.50

- w tym podatek VAT

447.095,05

Wkład niepieniężny (w PLN)

00c

- w tym podatek VAT

0,0c

b) Wydatki niekwalifikowalne (w PLN)

0,0c

- w tym podatek VAT

0,00

Dofinansowanie ze środków pub|icznych w ramach działania 8.3.
kwalifikowalnych

Wysokość wydatków związanych z cross-financingiem (w PLN)
- w tym jako % wydatków kwa|ifikowa|nych
Wysokość kosŹów ogólnych (w PLN)

w tym jako

80.000,00
3,05 %

5,72

Wysokośćwydatków związanych z promocją projektu (w PLN)
.

100,00 %

150.000,00

- w tvm iako % wvdatków kwalifikowalnvch
o/o

Po

|G jako % wydatków

wydatków kwa|ifikowa|nych

0/o

30.000,00
1,14 %

23. Trwałośćprojektu (5o00 znaków)

Wnioskodawca oświadcza, Że zachowa trwałośćrezu|tatów Projektu pŻezco najmniej 5 |at od daty zakończenia
rea|izacji projektu. Zobowiązuje się do utrąymania środków trwałych zakupionych w ramach projektu, wańości
prawnych oraz pełnej dokumentacji. Wnioskodawca dek|aruje pokrywanie kosŹów utrzymania sieci oraz dostępu
nternetu 160 gospodarstw domowych z grupy docelowej oraz3 wytypowanych jednostek koordynacyjnych.
Zapewniona im zostanie również moż|iwośćuŻytkowania zakupionego i przekazanego sprzętu komputerowego oraz
jego serwisowanie. Wnioskodawca zapewni dostęp do dokuńentów dotyczących rea|izacji projektu wsa7stkim
f

uprawnionym podmiotom.

W norma|nych warunkach rynkowych rea|izaĄa tego projektu na terenie wskazanych miejscowoŚci Gminny
Dąbrowice z ekonomicznego punktu widzenia jest nieopłacalna, natomiast uzyskanie dotacji z funduszy europejskich
umoż|iwizrealizowanie ce|Ów Programu operacyjnego InngWscYlna Gospodarka, a także zrea|izowanie ws4lstkich
ce|ÓW i rezu|tatow proJektu. Blorąc pod uwagę..tlyarunkiGminy oraz brak irrfrastruktury przesyłowej
łĘ
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