
                                                                      




      Zarząd Województwa Śląskiego na swym posiedzeniu w dniu 6 czerwca br. podjął uchwałę nr 1052/II/374/II/2006 w sprawie przystąpienia do ogłoszenia Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi jako elementu Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego,  przyjętego  uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/48/1/2006 w dniu 22 maja 2006 roku.
W związku z powyższym proszę o umieszczenie na stronie internetowej Województwa Śląskiego ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Ul. Ligonia 46 40-032 Katowice
Konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi
Termin składania wniosków   od 12.06  - 7.07. 2006 r.
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   W oparciu o Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010, który  uchwalony został  w dniu 22 maja br.,  oraz zapisy   „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020”   -   Województwo Śląskie   ogłasza     „Konkurs przedsięwzięć odnowy wsi”. 
W celach  strategicznych,  wyznaczonych  w ramach  priorytetów dziedzinowych w Strategii Rozwoju, za pierwszoplanowy uznaje się, między innymi, wzrost  zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych.  . Oznacza to, że w ramach działań wynikających z tego celu za nieodzowny element rozwoju społeczno-gospodarczego należy uznać poprawę warunków życia ludności, w tym   dostęp do kultury, sportu i rekreacji. Biorąc pod uwagę, że jednym z elementów poprawy zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społeczno-gospodarczych jest tożsamość regionalna, niezbędne są działania zmierzające do kultywowania w społecznościach lokalnych  tradycji, historii i odrębności kulturowej w poszczególnych obszarach naszego regionu. Działania te wdrożone poprzez  „Konkurs przedsięwzięć odnowy wsi” pozwolą na lepszą  identyfikację ludzi z miejscem, w którym żyją.
Powyższy cel  strategiczny obejmuje również kierunek działań mający na celu  upowszechnianie wśród społeczeństwa aktywnego stylu życia, który w konsekwencji winien  mieć wpływ na  poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Cel ten wymaga stworzenia regionalnych sieci ośrodków turystyki i rekreacji, poprawy stanu i modernizację  istniejącej bazy sportowej oraz  rozwój terenów zielonych , w tym parków, skwerów i placów zabaw. 
Tak więc, cele strategiczne rozwoju województwa są podstawą, na której konstruowane jest  przedsięwzięcie aktywizacyjne , kierowane do społeczności wiejskich pod nazwą „Konkurs przedsięwzięć odnowy wsi”. 
 
ZASADY   KONKURSU

1.Podstawa prawna
·„Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 ”przyjęty   przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr II/48/1/2006 w dniu 22.maja 2006 r.,
·„Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020”,
·Uchwała nr 1052/II/374/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do ogłoszenia  Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi jako elementu Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010.

2.  Forma dofinansowania 
     Dotacje do przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych  oraz zakupów.

3. Przedmiot dofinansowania
     Przyznane środki  mogą   być  wykorzystane   na    drobne  przedsięwzięcia 
     remontowe    oraz inwestycyjne, pod warunkiem, ze zrealizowane zostaną  w 
     przestrzeni  lub obiektach publicznych,  w szczególności :
-budowa lub remont placów zabaw,
-budowa lub remont zaplecza  obiektów sportowych i rekreacyjnych,
-zagospodarowanie  centrów  wsi ( parki, skwery).
      Dofinansowanie może być udzielone również na zakup elementów strojów  
      ludowych  oraz instrumentów muzycznych dla zespołów folklorystycznych i 
      świetlicowych.

  4. Podział środków na projekty
     Decyzje o podziale środków na przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem z 
      „Konkursu przedsięwzięć odnowy wsi” podejmuje powołana uchwałą Zarządu 
      Województwa  Komisja Konkursowa.
      Komisja Konkursowa uchwala kryteria oceny projektów, i na ich  podstawie 
      sporządza listę rankingową projektów. Lista rankingowa  projektów ogłoszona   
      zostanie na stronach internetowych Województwa Śląskiego. 

  5. Zakres terytorialny i uprawnieni  do ubiegania się o dotacje
      Konkurs kierowany jest do społeczności lokalnych zamieszkujących wsie i    
      miejscowości  , których liczebność nie przekracza 7 tys. mieszkańców.  
      Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc na dofinansowanie projektów 
      wymienionych w punkcie 3 -  są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.. 
      Ze względu na szczupłość środków przewiduje się, że Gmina może złożyć nie   
      więcej niż 2 wnioski. . 

  6. Termin realizacji
      Realizacja zadań powinna być zakończona do 15 listopada 2006 roku , co 
      oznacza, że ostateczny termin składania faktur mija z dniem 30 listopada 2006.

  7. Wysokość dotacji i warunki jej udzielenia
      Wysokość dofinansowania  do projektów, których zakres przedstawiono powyżej, 
      wynosić będzie  od 5 000 zł do 20 000 zł,    przy  czym  wielkość  dotacji  nie    
      może  przekroczyć 50 % wartości projektu.  Przewiduje się możliwość pokrycia   
      części kosztów, przypadających na wnioskodawcę  w  całości  ze  środków  
      własnych Gminy  lub z udziałem  środków społeczności lokalnych w formie  
      pieniężnej bądź robocizny. W  tym przypadku udział społeczeństwa nie powinien  
      być większy   niż   30%  wartości projektu. 
      Wszystkie fundusze zgromadzone lub przewidziane do uzyskania finansowania  
      przedsięwzięć winny być potwierdzone w formie pisemnej – umowy, uchwały, 
      zobowiązania.
      Beneficjent   zobowiązany    jest   do   stosowania    właściwych    procedur
      przetargowych wynikających z ustawy – Prawo  zamówień       publicznych.   
      Założenia Konkursu nie  przewidują dotacji  do wydatków  wynikających z  opłat 
      celnych,  należności podatkowych,  kosztów prac wstępnych, w tym dokumentacji
      technicznej i geodezyjnej , kosztów  nadzoru budowlanego, przygotowania 
      dokumentacji przetargowej  itp.
   8. Budżet konkursu i jego wdrożenie 
     Środki przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć odnowy wsi w kwocie 
      460 tys. zł  pochodzą z budżetu  Województwa Śląskiego na rok 2006. Z  kwoty 
      tej 80% tj. 352 tys. zł  przeznacza się na inwestycje i remonty, a 20% - 88 tys. zł 
      na  zakupy.
      W  przypadku  nadwyżki  środków , na  którymś  z  powyższych komponentów
      przewiduje się  ich   realokację .          
      Odpowiedzialnym   za   prawidłową  organizację” Konkursu...”   jest   Dyrektor 
      Wydziału Terenów Wiejskich .
      Formularz wniosku oraz  kryteria ich oceny zamieszczone będą na stronie 
      internetowej Województwa  Śląskiego ( www.silesia-region.pl)

     TRYB  PRZYZNAWANIA  DOTACJI
·Termin składania wniosków o dotację do przedsięwzięć odnowy wsi podany zostanie do publicznej wiadomości.
Wniosek powinien być dostarczony lub przesłany do Wydziału Terenów Wiejskich  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wymaganym terminie.
·Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego opracuje i poda do publicznej wiadomości kryteria oceny wniosków.
·Weryfikacja wniosków pod względem formalnym dokonana zostanie w Wydziale Terenów Wiejskich,  przy czym  w uzasadnionych przypadkach, Wydział będzie zwracać  się do Wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie dokumentacji. 
·Pozytywnie zweryfikowane wnioski zostaną  przekazane do dalszej oceny Komisji Konkursowej , która na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów,  ustali Listę Rankingową Projektów. Lista zostanie podana do publicznej wiadomości. Po przeprowadzeniu przetargów , ewentualne oszczędności spowodują objęcie dotacjami ( do wyczerpania środków)    projektów  kolejnych na liście.  
·Wnioski o udzielenie dotacji,  zakwalifikowane przez Komisję Konkursową, będą podstawą do zawarcia umów o współfinansowanie  przedsięwzięć odnowy wsi pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą- beneficjentem tego Konkursu.
Wzór umowy zostanie przekazany beneficjentom przez Wydział Terenów Wiejskich.
·Zawarcie umowy o współfinansowaniu   przedsięwzięć odnowy wsi pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą- beneficjentem, nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizacje danego projektu. Umowa zawierana będzie osobno do  każdego projektu  Postępowanie przetargowe wymagane jest w każdym przypadku.



















PROGRAM ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
na lata 2006-2010

KONKURS
PRZEDSIĘWZIĘĆ ODNOWY WSI

Data otrzymania wniosku przez
Wydział  Terenów Wiejskich        ................................
       
						 
Po wypełnieniu ,  Gmina przesyła wniosek wraz z wymaganymi załącznikami listem poleconym lub dostarcza go do Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach .


WNIOSEK
O DOTACJĘ DO PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNCH 


I.Informacje o wnioskodawcy:

1. Informacje adresowe:
Pełna nazwa wnioskodawcy:
...............................................................................................................................
Miejscowość (siedziba wnioskodawcy):...............................................................
Ulica:......................................................Powiat:...................................................
Poczta: ........-.............       .....................Województwo:........................................
Telefon: (.....)............................... Fax: ............................ E-mail: ......................

Dane osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku w gminie:
Imię ............................................. Nazwisko........................................................
Telefon: (.....)............................... Fax: ............................ E-mail: ......................

2. Nazwa zadania/ przedsięwzięcia
   ..........................................................................................................................
   ..........................................................................................................................

3. Wielkość dochodu budżetu gminy ogółem w przeliczeniu na jednego 
    mieszkańca w PLN w  2005  r.      
                               
     ....................................                                            
      
 4. Liczba mieszkańców w gminie według stanu na 30.06.2005 r.
      .............................
     
 5. Liczba mieszkańców sołectwa, w którym planowane jest przedsięwzięcie                                                                                       
      według stanu na 30.06.2005 r.
    
      ................................
     

II. Informacje o zadaniach inwestycyjno-remontowych/ zakupach

 1. Uzasadnienie doboru zadań oraz potrzeby ich realizacji w  społecznościach lokalnych   (przedstawić w formie załącznika).



2.  Cel  zadania  planowanego  do realizacji :
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................



3. Zadanie   planowane  do realizacji :
 
Zadanie planowane do realizacji
w ramach konkursu przedsięwzięć odnowy wsi  -  nazwa zadania/przedsięwzięcia *
Koszt realizacji 
zadania w PLN
(brutto)





4. Źródła finansowania zadania wyszczególnionego  w punkcie 3:


Nazwa zadania/
przedsięwzięcia

Planowany koszt zadania / 
przedsięwzięcia
PLN  / 100%

Środki własne wnioskodawcy-
budżet gminy
PLN / %


Wkład własny mieszkańców

PLN  /  %

 Wnioskowana dotacja  

PLN  /  %     
 







* Nazwa zadania musi być identyczna we wszystkich zapisach
III. Informacje o realizacji zadań o podobnym charakterze, dokonanych  w latach 2002-2005, z podaniem wielkości nakładów skierowanych na ten  cel













Wnioskodawca:.............................................................................................................................
(wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego)

.......................................................................................................................................................

zwraca się o dofinansowanie zadania remontowo – inwestycyjnego  / zakupu 
w  wysokości.................PLN 
(słownie.........................................................................................................................).
 co stanowi .............%   całkowitych  nakładów  finansowych



..............................................                         ..............................................		     podpis i pieczątka Przedstawiciela Sołectwa	                      podpis i pieczątki  Przedstawicieli  Gminy 



							.................................................
							Podpis i pieczątka Skarbnika











 IV. Wymagane  załączniki

1.Dokumenty określające środki finansowe przyznane/ przyrzeczone na realizację zadań np. : 
-Kopię uchwały budżetowej określającą środki finansowe przeznaczone przez Radę Gminy na finansowanie zadań w 2006r.
-Uchwałę Rady Gminy upoważniającą  Gminę do zaciągnięcia kredytu/ pożyczki na realizację zadań, o ile wnioskodawca zamierza zaciągnąć kredyt lub pożyczkę.
-Kopię umowy kredytowej/ pożyczkowej lub promesę kredytu/ pożyczki
-Kopie innych dokumentów (np. darowizny, dotacje ze źródeł pozabudżetowych), określających przyznanie/ przyrzeczenie środków finansowych na realizację zadań.

2. Uzasadnienie doboru zadań oraz potrzeby ich realizacji  - uchwała zebrania wiejskiego o potrzebie realizacji  zadania / przedsięwzięcia ,   zawierająca 
      deklarację  o udziale  własnym  mieszkańców sołectwa   -    praca własna 
      lub deklaracje o  współfinansowaniu  przedsięwzięcia  środkami własnymi 
      mieszkańców lub funduszu sołeckiego. 
       
3.Uproszczony kosztorys określający przewidywaną wartość wkładu  własnego (pracy) mieszkańców sołectwa.

4.   Pozwolenie na budowę (dla zadań wymagających pozwolenia na budowę) lub 
      zgłoszenie przedsięwzięcia  do powiatowego nadzoru budowlanego, jeżeli jest 
      wymagane.

























							NUMER UMOWY .......................


PROGRAM ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



UMOWA O WSPÓŁFINANSOWANIU
PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH  ZREALIZOWANYCH W RAMACH KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ ODNOWY WSI




zawarta w dniu .................................. w   Katowicach



pomiędzy:




Województwem Śląskim
reprezentowanym przez:


Jana Grelę                -   Wicemarszałka Województwa Śląskiego i
Jerzego Motłocha     -   Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich 
                                      Urzędu Marszałkowskiego 
a


Gminą / Miastem-Gminą     ......................................

reprezentowaną  przez:


........................................... - ..........................................

........................................... - ..........................................




§ 1.

Niniejsza Umowa stanowi wykonanie zapisów  Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, uchwalonego przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006 r. jak również Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1052/II/374/II/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do ogłoszenia  Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi. 

§ 2.
Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
1) “Beneficjencie” rozumie się przez to Gminę lub Miasto-Gminę ( projekt zrealizowany być musi na terenach wiejskich),
2) “Dotacji” rozumie się przez to dotację celową, udzieloną z budżetu Województwa Śląskiego, na dofinansowanie zadań własnych Beneficjenta, związaną z realizacją projektów zgodnych z zasadami  Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi . 
3) “Programie” rozumie się przez to Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.
4)  “Projekcie” rozumie się przez to pojedyncze, zakwalifikowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową  , przedsięwzięcie inwestycyjne  realizowane na rzecz Beneficjenta;
5) “Stronach” rozumie się przez to Województwo Śląskie oraz Gminę lub Miasto-Gminę,
6)  „Województwo” rozumie się przez to Województwo Śląskie, regionalną wspólnotę samorządową, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. 142 poz. 1590 ze zmianami),   reprezentowane przez   Zarząd   Województwa.
§ 3.
1.Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie Beneficjentowi, w formie dotacji, części środków finansowych budżetu Województwa Śląskiego z kwoty  460 tys. zł , zabezpieczonych   w budżecie na rok 2006  - dział 010  rozdział 01095  § 3040 , 
na współfinansowanie   projektu  wymienionego  w załączniku nr 1.
2. Przyznana dotacja nie może przekroczyć 50 % wartości przedsięwzięcia, przy czym jej wartość  wynieść  może od  5 000 zł  do  20 000 zł.

§ 4.
1. Województwo Śląskie zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dotacji w kwocie............... (słownie:  zł), na współfinansowanie realizacji projektu wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.  
2. W uzupełnieniu środków dotacji, określonej w ust. 1,  Beneficjent  przeznacza  na dofinansowanie wydatków bezpośrednio związanych z  realizacją  projektu   kwotę.............(słownie:  zł) Podstawą zapewnienia środków finansowych własnych lub zewnętrznych  Beneficjenta, są dokumenty będące załącznikami do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.
3. Suma środków dotacji i środków określonych w ust. 2, stanowi łączny, rzeczywisty   koszt realizacji projektu. 
4. Województwo zobowiązuje się do udzielania Beneficjentowi wszelkiej merytorycznej pomocy.
5. Weryfikacji składanych wniosków  dokonuje Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
6. Dotacja zostanie przekazana przelewem   na konto Beneficjenta w ciągu 14 dni od złożenia rozliczenia projektu z dołączonymi dwustronnie kopiami faktur lub  rachunków, zgodnie z § 6 niniejszej umowy. W przypadku pokrycia części kosztów przedsięwzięcia środkami społeczności lokalnych w formie pieniężnej lub robocizny, obligatoryjne  jest oświadczenie wójta/burmistrza potwierdzające wysokość wkładu. Wymagany jest również protokół   odbioru przedsięwzięcia, a  w przypadku zakupów – przyjęcie  na stan .
7. Niezłożenie dokumentów w terminach, o których mowa w § 6, lub przekroczenie terminów zapisanych w  §  8 ust.1 oznacza rezygnację z przyznanej dotacji.
§ 5.
1.W związku z realizacją projektu, Beneficjent  może zgłosić do Wydziału Terenów Wiejskich  zapotrzebowanie na pomoc techniczną w  zakresie bieżących  konsultacji w trakcie realizacji projektu
2.Beneficjent zobowiązuje się do terminowej realizacji projektu, z należytą starannością i efektywnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami postępowania w  zagadnieniach inżynieryjnych, finansowych, administracyjnych, ochrony środowiska i innych związanych z tym przedsięwzięciem, stawiając do dyspozycji natychmiast, gdy zajdzie taka potrzeba, odpowiednie fundusze, obiekty, urządzenia, usługi oraz inne zasoby, które mogą być wymagane przy realizacji projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do zamawiania towarów i wykonawstwa robót zgodnie z procedurami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych, a kopia dokumentacji sporządzonej  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz.606), winna być przekazana do Wydziału Terenów Wiejskich  przed podpisaniem niniejszej  umowy .
4. Beneficjent zobowiązuje się do umożliwienia i ułatwienia przedstawicielom Województwa kontrolowania realizacji  lub efektów  projektu   współfinansowanego  przedmiotową  dotacją. 
5 Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich o wszelkich sytuacjach zakłócających lub stwarzających zagrożenie w realizacji projektu. 
6.W przypadku wykorzystania efektów przedsięwzięcia niezgodnie z  przeznaczeniem lub naruszeniem zasad Konkursu, dotacja podlega natychmiastowemu zwrotowi na rachunek  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
§ 6.
Po zakończeniu terminu  realizacji projektu w/g  załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Beneficjent zobowiązuje się do:
1)	przedstawienia w Wydziale Terenów Wiejskich,  w terminie do 10 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia,  dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór powyższego,
2)	rozliczenia realizacji projektu pod względem rzeczowym i przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej w terminie do 15 dni od dnia odbioru przedsięwzięcia . 
§ 8.
1.Niniejsza Umowa  wchodzi w życie z dniem podpisania i wygasa 30 grudnia 2006 r.
     Termin  zakończenia realizacji zadania ustala się na 15 listopada ,  a ostateczny termin   
     składania faktur mija z dniem 30 listopada 2006 r.
 2. Województwo może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym                    
     w przypadku gdy stwierdzi, że Beneficjent:
1)bez ważnych przyczyn nie wywiązuje się z przyjętych terminów realizacji projektu;
2)nie doprowadził w określonym terminie do usunięcia uchybień, za których powstanie ponosi winę.
3. Umowa niniejsza wygasa w przypadku:
1)wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań;
2) wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które        uniemożliwiają dalsze wykonywanie zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie.
§ 9
Dodatkowe ustalenia szczegółowe umawiających się stron:
-sporządzanie i przekazanie do Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dokumentacji fotograficznej sprzed i po realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, jak też w przypadku zakupów fotografii zakupionych elementów strojów ludowych , instrumentów muzycznych itp. 

§ 10
Uprawnienia przysługujące na podstawie niniejszej Umowy Beneficjentowi są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania.
§ 11.
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia niniejszej Umowy, jak również wypowiedzenie, odstąpienie od niej albo rozwiązanie za zgodą obu Stron,  wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. Zmiany w terminie  realizacji projektu mogą być akceptowane przez Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich, pozostałe zmiany przez upoważnionych przedstawicieli Województwa.  
2.Strony niniejszej Umowy będą dążyły do rozwiązywania drogą negocjacji wszelkich sporów i różnic powstałych w związku z realizacją Umowy.
3.Niniejsza  Umowa  została  sporządzona  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze Stron. 


1. Adresy Stron są następujące:
dla Województwa:
40-037 Katowice , ul. Ligonia 46
dla Beneficjenta:

.............................................................................
.............................................................................

 Załączniki nr 1 do niniejszej Umowy jest jej integralną częścią.
  Województwo 					                               Beneficjent

.........................................................		..................................................................

..........................................................		.................................................................

........................................................		..................................................................
    (upoważnieni przedstawiciele)			                      (upoważnieni przedstawiciele)











                                                                                                                                                                                           Załącznik nr  1

Nazwa projektu,   koszty jego realizacji ,  źródła finansowania




Nr
Projektu


Nazwa projektu

data
podpisania
kontraktu z wykonawcą
Planowana
data zakończenia
kontraktu
Koszt
projektu w PLN




wartość dotacji
środki własne beneficjenta
2.
3.
4.
5.
6.
7.







......................................					.......................................
              podpis							     podpis







