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Załącznik nr 5
1.1.

Tytuł projektu i numer

Tytuł projektu

1.2.
Gmina:

1.3.

Numer projektu

Polsko – Czeska współpraca pracowników i mieszkańców DPS
Nielestno i Domu Maxov
Lokalizacja projektu
Wleń

Euroregion:

Czas trwania projektu

Początek projektu [dd.mm.rrrr]

01.09.2012

1.4.
Klasyfikacja projektu
Projekt prosty
2.
2.1.

Nysa

Zakończenie projektu [dd.mm.rrrr]

30.06.2013

Projekt wspólny

Dane Wnioskodawcy i dane Partnera

Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa Wnioskodawcy / Forma prawna

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie/ Inna jednostka sektora finansów publicznych

2.2.

Adres Wnioskodawcy

Ulica, numer domu

Kod pocztowy, miejscowość

Nielestno 17

59-610 Wleń

2.3.

Partner Projektu

Lp.

Nazwa / Instytucja, Adres

1.

Domov Maxov / příspěvková organizacje, Horní Maxov 181, 46871, Lučany nad Nisou,
Česká republika

3.

Aspekty dotyczące kryteriów oceny kwalifikowalności specyficznych dla Celu 3

3.1. Uzasadnienie i skrócony opis projektu (sytuacja wyjściowa, treść projektu, cele i grupy docelowe).
Treścią projektu jest rozwój współpracy między organizacjami świadczącymi usługi publiczne. Chodzi tu o
podmioty świadczące usługi socjalne dla osób niepełnosprawnych – Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie (po
polskiej stronie, zwany dalej DPS Nielestno) i Dom Maxov (po czeskiej stronie) . W roku 2011 i 2012
zrealizowano kilka spotkań w obu placówkach, w większości były to akcje kulturalne i towarzyskie,
organizowane dla mieszkańców tych domów.
Trwająca już od ponad roku współpraca obu placówek jest konstruktywna i interesująca, ponieważ każdy dom
reprezentuje inne podejście, nieraz bardzo specyficzne, do usług socjalnych , ponadto współpraca przebiega
między ośrodkami o podobnych celach z podopiecznymi tej samej płci. Zarówno w DPS Nielestno jak i w
Domu Maxov mieszkają tylko mężczyźni.
Cele projektu są skierowane przede wszystkim na rozwój międzyludzkich, transgranicznych kontaktów,
aktywności towarzyskiej, kulturalnej i oświatowej na obszarze Euroregionu Nysa.
Celem tej współpracy będzie głównie wymiana doświadczeń pracowników obu organizacji w ramach metod
świadczenia usług socjalnych, co doprowadzi do podniesienia poziomu tych usług, a także integracja i rozwój
aktywności kulturalnej , towarzyskiej i rekreacyjnej mieszkańców obu domów. W ramach współpracy będą
zorganizowane warsztaty i prezentacje dla pracowników raz spotkania integracyjne i regularne akcje kulturalne,
sportowe dla naszych podopiecznych. Prezentacje i warsztaty będą skierowane na wymianę doświadczeń w
prowadzeniu usług socjalnych – pobyty czasowe i warsztaty społeczno - terapeutyczne (ukierunkowane na
tradycyjne ludowe rękodzieło, np. tkactwo, ceramika, koszykarstwo, muzykoterapia). Celem akcji kulturalnych
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i sportowych jest zaprezentowanie tradycji kulturalnych obu narodów i przeciwdziałanie społecznemu
wykluczeniu użytkowników wyżej wymienionych placówek. W ramach kulturalnych i sportowych działań
będą realizowane akcje, takie jak: bale, zabawy, obchody tradycyjnych świąt ludowych (andrzejki), wizyty na
publicznym basenie i wycieczki krajoznawcze, zwiedzanie zabytków, atrakcji turystycznych i zawody
sportowe (olimpiada sportowa).
Grupą docelową projektu są pracownicy i podopieczni DPS Nielestno i Domu Maxov.
W ramach projektu odbędą się warsztaty i prezentacje dla pracowników obu placówek, gdzie nastąpi wymiana
doświadczeń w dziedzinach: metod pracy z osobami niesprawnymi intelekualnie oraz fizycznie (planowanie
indywidualne, praca z podopiecznymi z grupy wyższego ryzyka, komunikacji altrenatywnej, stymulacji
podstawowej ), praca w warsztatach społeczno - terapeutycznych ( pokaz produkcji w ramach tradycyjnego,
ludowego rzemiosła – ceramika, tkactwo, koszykarstwo), usługi rehabilitacyjne.
W ramach projektu odbęda się również spotkania integracyjne mieszkańców DPS Nielestno i Domu Maxov,
którzy będą zaangażowani w kulturalne, sportowe i rekreacyjne akcje , których celem będzie konstruktywne
spędzanie wolnego czasu, nawiązywanie nowych kontaktów, poznawanie zwyczajów i tradycji czeskiego i
polskiego narodu oraz integracja społeczna.
Kadra projektu:
Projekt bedzie realizować kadra projektu w skład, której wejdzie: koordynator i pracownik do obsługi
merytorycznej i fianansowej. Do zadań koordynatora projektu należeć będzie: wyłonienie wykonawców i
usługodawców, współpraca z wykonawcami podczas realizacji działań oraz nadzór nad przebiegiem działań i
rozliczeniem. Zadaniem pracownika do obsługi merytorycznej i fianansowej będzie prowadzenie spraw
finansowych projektu oraz działania merytoryczne. Pracownik do obsługi merytorycznej i fianansowe będzie
współpracował z koordynatorem projektu podczas realizacji i rozliczania działań przewidzianych w projekcie.
Wszyscy będą uczestniczyć przy promocji, prezentacji i kulturalnej aktywności
Działania :
- Warsztaty i spotkania integracyjne w DPS w Nielestnie w miesiącu kwietniu 2013r. W ramach
projektu zostaną zorganizowane warsztaty, prezentacje i spotkania integracyjne. Będą to warsztaty dla
pracowników Domu Maxov - 3 dni pobytu i 2 dni pobytu na spotkaniach integracyjnych dla
mieszkańców Domu Maxov – łącznie 5 dniowy pobyt 5 pracowików Domu Maxov i 8 mieszkańców
Domu Maxov (koszt 3 noclegów i koszt sporządzonych posiłków - 3 posiłki przez 5 dni dla 13 osób).
Posiłki będą przygotowane przez pracowników DPS Nielestno. Kosztem będzie zakup art.
spożywczych do przygotowania posiłków dla 13 osób. W trakcie warsztatów i spotkań integracyjnych
przewiduje się :
a) Wyjazd do aquparku dla 13 Czechów i 13 Polaków (2 godziny pływania) – koszty podruży dla 26
osób,
b) Wycieczkę krajoznawczą na Zamek Czocha i jego zwiedzanie dla 13 Czechów i 13 Polaków –
koszty podruży dla 26 osób,
c) Wycieczkę na Zamek Grodziec oraz szlakiem wygasłych wulkanów dla 13 Czechów i 13
Polaków
d) Wycieczkę do Zamku Legend w Pławnej dla13 Czechów i 13 Polaków
e) Wycieczkę do Jeleniej Góry dla 13 Czechów i 13 Polaków .
-

Warsztaty i spotkania integracyjne w Domu Maxov, w miesiącu maju 2013r. Odbędą się warsztaty w
pracowniach warsztatów społeczno - terapeutycznych Domu Maxov, 3 dniowy pobyt 5 pracowików i
8 mieszkańców DPS Nielestno oraz w miesiącu maju 2013r. odbędą się 2 dniowe spotkania
integracyjne dla 5 pracowików i 8 mieszkańców DPS Nielestno w Domu Maxov (koszty dowozu do
partnera, koszt noclegu z wyżywieniem - łącznie 3 noclegi, dla 13 osób. W programie warsztatów i
spotkań interacyjnych przewiduje się: zwiedzanie terenów pogranicza tj. m.in. zamku w Frydlantcie,
muzeum, ośrodków turystycznych i rekreacyjnych (babylon, aqupark, zoo), miasto Liberec oraz innych
atrakcji turystycznych województwa libereckiego.

Na warsztaty i spotkania integracyjne przewiduje się zakup niezbędnych materiałów do wykonywania
rękodzieła m.in. knoty, kolorowy papier do drukowania i wycinania, brystol, farby, płótna do wyszywania i
malowania, nici i włóczki, bibuły, kleje. Materiały będą wykorzystywane zarówno na warsztatach w DPS
Nielestno jak i w Domu Maxov łącznie przez 10 dni przez ok 100 osób. Przewiduję się również wydanie płyty
muzycznej zespołu Skauci będącej m.in. materiałem poglądowym na warsztatach z muzykoterapii;
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-

Akcje kulturalne i towarzyskie dla mieszkańców i pracowników DPS w Nielestnie i Domu Maxov:
a) Wyjazd mieszkańców (7 mieszkańców i 2 opiekunów) DPS Nielestno do Domu Maxov na
Maxovsky Bal - kwiecień 2013,
b) Wyjazd mieszkańców (7 mieszkańców i 2 opiekunów) DPS Nielestno do Domu Maxov na
Maxovsky Odpust - czerwiec 2013
c) Przyjazd mieszkańców i pracowników Domu Maxov do DPS Nielestno na zabawę andrzejkową.
Przewiduję sie zorganizowanie zabawy andrzejkowej, w której weźmie udział około 13 Czechów
z Domu Maxov i około 120 Polaków mieszkańców DPS Nielestno ponadto mieszkańców z
innych zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z terenu Euroregoinu Nysa tj. domów
pomocy z powiatu jeleniogórskiego, zgorzeleckiego i lwóweckiego. Koszty zabawy obejmują
zakup produktów żywnościowych w celu przygotowania przez pracowników DPS Nielestno
posiłków dla zaproszonych gości tj. około 133 osób. Oprawę muzyczną zapewni zespół
muzyczny Skauci złożony z mieszkańców DPS Nielestno – listopad 2012r.
d) Organizacja olimpiady sportowej, w której weźmie udział około 13 Czechów z Domu Maxov i
około 127 Polaków mieszkańców DPS Nielestno i dodatkowo z innych Domów Pomocy
Społecznej z terenu Euroregoinu Nysa tj. domów pomocy z powiatu jeleniogórskiego,
zgorzeleckiego i lwóweckiego. Kosztem będzie zakup produktów żywnościowych w celu
przygotowanie przez pracowników DPS Nielestno posiłków dla uczestników zawodów tj. około
140 osób, zakup nagród (dyplomy i puchary tj. puchry po jednym dla drużyny ( przewiduje się
udział około 22 drużyn) i dyplomów (140 szt. – 1 dyplom dla każdego uczestnika) oraz każdy
uczestnik otrzyma znaczek pamiątkowy przypinany do ubrania- łącznie 140 znaczków – wrzesień
2012. Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie będzie głównym organizatorem olimpiady
sportowej, właściwym miejscem jej realizacji będzie miejscowość: Nowe Łąki w gminie
Pielgrzymka, miejsce : „Grapa”.
e) Wydanie publikacji (opracowanie, tłumaczenie i druk) – ulotki promocyjnej opisującej m.in.
współpracę DPS Nielestno i Domu Maxov, życie codzienne mieszkańców DPS Nielestno–
nakład 1000 szt. w języku polskim, czeskim i niemieckim
f) Wydanie płyty muzycznej zespołu mieszkańców DPS Nielestno Skauci w ilości 200 szt.

W ramach projektu przewiduje się:
 Zakup wyposażenia (nieinwestycyjnego):
- zakup aparatu fotograficznego cyfrowego w celu dokumentowania wzajemnych kontaktów – spotkań
integracyjnych , warsztatów, wycieczek, olimpiady sportowej i imprez kulturalnych,
- zakup instrumentów muzycznych, które posłużą do zajęć na warsztatach z muzykoterapii, zespołowi
muzycznemu w trakcie występów (andrzejki, maxowsky odpust) oraz są niezbędne do przygotowania zespołu
do nagrania płyty. W skład instrumentów muzycznych wejdą
a) zestaw instrumentów perkusyjnych i innych, łącznie 13 instrumentów (m.in. tamburyna, kołatki, zestaw
talerzy marszowych, bongosy, harmonijka ustna w tonacji C, ksylofon alt,
b) instrument klawiszowy (sentyzator)
W DPS Nielestno będą przeprowadzone warsztaty z muzykoterapii polegające na nauce gry na instrumentach
uczestników projektu (pracowników i mieszkańców) oraz wspólne muzykowanie mieszkańców DPS Nielestno
i Domu Maxov. Ponadto na tych instrumentach będą grać mieszkańcy DPS Nielestna na Balu Maxovskim
i zabawie andrzejkowej – w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu na wspólnych zabawach
i imprezach w celu dalszego kontynuowania współpracy, jak również będą wykorzystane przy nagrywaniu
płyty muzycznej. Zajęcia z muzykoterapii prowadzone będą nie tylko na warsztatach ale w czasie całej
realizacji projektu jako codzienny program zajęć w DPS Nielestno i będą kontynuowane po jego zakończeniu.
W wynikiem tej pracy na muzykoterapii będzie nagranie płyty muzycznej.
3.2. W jakim stopniu projekt jest innowacyjny i posiada wyraźną wartość dodaną.
- Dzięki wspólnej realizacji projektu nastąpi wzmocnienie kontaktów mieszkańców i pracowników obszaru
pogranicza z Domów Pomocy Społecznej w Nielestnie (PL) i Domu Maxov (Cz) , co stanowić bedzie wartość
dodaną w projekcie
- wymiana doświadczeń między pracownikami w ramach świadczenia usług socjalnych i metod pracy
z osobami niesprawnymi intelektualnie i ruchowo,
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- integracja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
- rozwój i prezentacja tradycji kulturalnych obu narodów ,
- nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni między podopiecznymi i pracownikami obu domów pomocy
społecznej
- aktywności sportowe, kulturalne, poznawanie Euroregionu Nysa z podopiecznymi i pracownikami

3.3. W jakim stopniu działania projektu są uzasadnione i konieczne dla osiągnięcia celów projektu.
Zaplanowane działania zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić możliwie największa szansę na osiągnięcie
zaplanowanych celów w projekcie, prezentujący obszar Powiatu Lwóweckiego i Lučany nad Nisou jako spójny obszar, w
którym podejmuję się współpracę i rozwija turystykę oraz aktywność społeczną na możliwie najszerszym spektrum ,
również wobec osób niepełnosprawnych fizycznie czy intelektualnie.

Aktywność 1: warsztaty i spotkania integracyjne w DPS Nielelestno . Prezentacja działalności DPS w
Nielestnie i Domu Maxov
W ramach tej aktywności nastąpi zaprezentowanie działalności DPS w Nielestnie i Domu Maxov pracownikom,
mieszkańcom i kierownictwu obu placówek.
Celem tych prezentacji będzie zapoznanie się z działalnością organizacji partnerskich, rodzajem usług,
wymiana doświadczeń w ramach metod pracy z osobami umysłowo lub umysłowo i fizycznie
niepełnosprawnymi (komunikacja alternatywna, stymulacja podstawowa, muzykoterapia).
Warsztaty w ramach usług rehabilitacyjnych i muzykotarapii i rękodzieła odbędą się w DPS w Nielestnie. Jest
to działalność ukierunkowana na prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych fizycznie
i nauki gry na instrumentach muzycznych , nauki śpiewu i wykonywania rękodzieła. Celem warsztatów jest
zapoznanie pracowników Domu Maxov z metodami pracy w ramach tej usługi. W trakcie tego spotkania
odbędą się również spotkania integracyjne- przewiduje się wycieczki, których celem jest wspólnote poznanie ,
utrzymanie dobrej fizycznej i psychicznej kondycji mieszkańców i odwiedzanie pamiątek Euroregionu Nysa.
Aktywność 2: warsztaty i spotkania integracyjne w Domu Maxov .
W ramach projektów zostanie zorganizowanych kilka warsztatów. Będą to warsztaty dla pracowników DPS w
Nielestnie w Domu Maxov.
Warsztaty odbędą się w pracowniach warsztatów społeczno - terapeutycznych Domu Maxov, ich celem będzie
zapoznanie pracowników DPS w Nielestnie z działalnością i metodami pracy w pracowniach ceramiki,
koszykarstwa, tkactwa i grafiki. W każdej z tych pracowni odbędą się kilkugodzinne warsztaty.
Wynikiem tej działalności będzie przede wszystkim rozwój zawodowy pracowników i podniesienie poziomu
jakości świadczonych usług w obu placówkach.
Aktywność 3: Akcje kulturalne i towarzyskie dla mieszkańców DPS w Nielestnie i Domu Maxov. W ramach tej
działalności zorganizowane będą akcje kulturalne i towarzyskie po czeskiej i polskiej stronie granicy. Będą to
bale i obchody tradycyjnych świąt ludowych , takich jak Maxowski Odpust, Maxovský Bal (strona czeska),
zabawa andrzejkowa (strona polska). Celem tych akcji jest zapoznanie się z kulturą i tradycjami ludowymi
narodów czeskiego i polskiego, nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni między mieszkańcami ,
konstruktywne spędzanie wolnego czasu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu naszych podopiecznych.
Aktywność 4: Wspólna akcja sportowa,
Treścią tej działalności będzie olimpiada sportowa , w której udział węzmą podopieczni z DPS Nielestno ,
Domu Maxov oraz z innych Domów Pomocy Społecznej z obszaru wsparcia Euroregionu Nysa (powiat
jeleniogórski, zgorzelecki, lwówecki) łącznie około127 Polaków i 13 Czechów

3.4. Możliwości osiągnięcia zaplanowanych celów projektu i stopień możliwości ich zbadania (wskaźniki).

Zaplanowane działania zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić możliwie największą szansę na
osiągnięcie zaplanowanym celów w projekcie. Do osiągnięcia zaplanowanych celów zaplanowano
następujące narzędzia:
- Ilość imprez kulturalnych/sportowych/edukacyjnych: 6
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2 komplety warsztatów (w Domu Maxov i DPS Nielestno) w trakcie, których odbędą się zarówno warsztaty dla
pracowników DPS Nielestno i Domu Maxov oraz spotkania integracyjne, w trakcie których odbędą się wspólne
wycieczki i imprezy pracowników i mieszkańców obu domów
3 akcje kulturalne:
- Zabawa andrzejkowa w DPS Nielestno
- Zabawa w Domu Maxov (Maxovski Bal),
- Zabawa w Domu Maxov (Maxovsky Odpust)
1 akcja sportowa:
- Olimpiada sportowa
Z wszystkich aktywności bedąsporządzone listy obecności oraz dokumentacja fotograficzna.
-

Ilość uczestniczących instytucji: 2

W projekcie będą uczestniczyć 2 instytucje: DPS w Nielestnie (po polskiej stronie) i Dom Maxov (po czeskiej
stronie)
-

Ilość wydanych materiałów w formie drukowanej/elektronicznej: 1000

1 publikacja - wydanie publikacji (opracowanie, tłumaczenie i druk) – ulotki promocyjnej DPS Nielestno
opisującej m.in. współpracę DPS Nielestno i Domu Maxov, życie codzienne miszkańców DPS Nielestno –
nakład 1000 szt. (500 szt. w języku polskim, 250 szt. j.czeskim i 250szt. w j. niemieckim – protokół odbioru
3.5. Trangraniczna trwałość projektu (instytucjonalna, finansowa).
Instytucjonalna i między ludzka współpraca między DPS Nielestno a Domem Maxov będzie trwać i w
przyszłości. Będzie ona dotyczyć głównie współpracy w dziedzinie kulturalnej i rekreacyjnej aktywności
podopiecznych , i będzie trwać co najmniej 3 lata po zakończeniu projektu. Doświadczenie i wiedza obu
partnerów zdobyta w ramach warsztatów i prezentacji, realizowanych w tym projekcie, będzie
wykorzystywana i stosowana w praktyce przez kilka lat po jego zakończeniu. Nawiązana współpraca jest
bardzo ważna dla obu partnerów, dołożą więc wszelkich starań, aby była utrzymana jak najdłużej.
Finansowa współpraca między DPS Nielestno a Domem Maxov będzie realizowana w dziedzinie kulturalnej i
rekreacyjnej poprzez uczestnicto w organizowanych przez siebie imprezach kulturalych , wizytach pratnerskich.
.
3.6. Skala efektu transgranicznego, proporcje wydarzeń realizowanych po obu stronach granicy bądź
efekt realizacji projektu dla obu części pogranicza. Wkład realizacji projektu w rozwój pogranicza
polsko - czeskiego.
- podniesienie jakości świadczonych usług socjalnych w DPS Nielestno (strona polska) i Domu Maxov (strona
czeska) - rozwoju zawodowego pracowników obu placówek, który będzie miały pozytywny wpływ na
użytkowników tych organizacji .
- międzyludzkie relacje transgraniczne, kulturalne, towarzyskie i sportowe akcje, zarówno po polskiej, jak i po
czeskiej stronie.
- zapoznanie się z kulturą i ludową tradycją obu narodów, co wpłynie na ich dalszy rozwój i nawiązanie nowych
kontaktów,
- poznanie miejscowych zabytków, architektury i przyrody w ramach Euroregionu Nysa
Czeski partner Dom Maxov będzie aktywnie uczestniczył w realizacji wszystkich działań projektu. Wszystkie
powyższe działania warsztaty, prezentacje, akcje kulturalne, sportowe, poznawcze oraz zapewnienie promocji
projektu będą realizowane zarówno po czeskiej jak i po polskiej stronie. Obaj partnerzy, DPS Nielestno i Dom
Maxov wezmą w równym stopniu udział w projekcie. W warsztatach , wycieczkach wspólnych, udział
Czechów i Polaków będzie porównywalny po około 13 Czechów i 13 Polaków. Tylko prowadzenie
dokumentacji i administrację projektu zapewni DPS Nielestno samodzielnie, jako wnioskodawca i beneficjent.
Organizacja wszystkich działań projektu będzie zapewniona przez pracowników obu placówek.

5z6

STRESZCZENIE PROJEKTU
POWT 2007-2013
Fundusz Mikroprojektów
Cel 3 (Czechy-Polska) w Euroregionie Nysa

- zapoznanie się z kulturą i tradycjami ludowymi narodów czeskiego i polskiego
- nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni między czeskimi i polskimi uczestnikami,
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu podopiecznych i integracja społeczna
- wymiana doświadczeń miedzi pracownikami
- ruch turystyczny
3.7. Stopień zaangażowania Partnera zagranicznego - w tym finansowy.
DPS Nielestno i Dom Maxov od początku kontaktów szukali możliwości współpracy. Wspólne przygotwanie
projektu polegało na wizytach partnerskich , podczas których uzgodniono zakres działań w ramach projektu.
Partner bardzo aktywnie uczestniczył przy opisywaniu celów projektu. Zaangażowanie partnera będzie również
widoczne na każdym etapie realizacji projektu, przewidziano wspólne opracowywanie szczegółów dotyczących
realizacji poszczególnych działań. Współpraca będzie również obejmowała ustalenia i działania związane z
promocją projektu po obu stronach granicy. W imprezach kulturalnych jak Maxowski odpust, Maxovský bal
(strona czeska), Andrzejki, olimpiada sportowa , wycieczki będą uczestniczyć razem Partner i Wnioskodawca.
W trakcie całej realizacji projektu stale będzie utrzymywany kontakt z partnerem, w trzech formach
komunikacji, tj. spotkań i wizyt roboczych, telefonicznej i mailowej. Kontakty z partnerem będą również
utrzymywane po zakończeniu realizacji projektu, w celu prowadzenia dalszych, wspólnych działań o
charakterze integracyjnym i promocyjnym.

4.
4.1.

Aspekty finansowe - proporcje pomiędzy nakładem a korzyścią transgraniczną.
Plan kosztów i finansowania
Koszty w €

1.Koszty kwalifikowalne:

2. Koszty niekwalifikowalne:

Koszty ogółem [1+2]:

4.2.

16937,45

0,00

16937,45

Finansowanie w €

Udział w %

1. Środki EFRR:
2. Budżet państwa:

14396,83
1693,75

[max 85%]
[max 10%]

3. Środki własne:
Publiczne środki
finansowe łącznie
[1+2+3]:
4. Przychody z projektu
(finansujące wydatki
kwalifikowalne):
5. Pozostałe środki
własne, inne źródła
krajowe
Finansowanie ogółem
[1+2+3+4+5]:

846,87
16937,45

[min 5%]
100%

0,00

--------

0,00

---------

16937,45

---------

Liczba uczestników

uczestnicy czescy: 104

uczestnicy polscy: 334
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