Uchwała Nr 117/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu (nr wniosku POKL.07.03.00-14-096/11) „Jeszcze raz
dodać życia do lat- III edycja!”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
1. Zatwierdza się projekt (nr wniosku POKL.07.03.00-14-096/11) „Jeszcze raz dodać
życia do lat- III edycja!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Priorytetu VII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Działania 7.3. inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji.
2. Wartość projektu wynosi 50.000,00 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Mirosław Szyda

Uzasadnienie
Uchwały Nr 117/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2012 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie w odpowiedzi na konkurs nr
1/POKL/7.3/2011 złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Jeszcze raz dodać życia do
lat-III edycja!”, który zakwalifikował się do dofinansowania z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Celem projektu jest aktywizacja, reintegracja społeczna i zapobieganie
wykluczeniu społecznemu 100 kobiet i 25 mężczyzn powyżej 50 roku życia zamieszkujących
wiejską Gminę Celestynów. Projekt będzie realizowany od dnia 1.05.2012 r. do dnia
31.12.2012 r.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych orzekła, że projekt został
dobrze przygotowany i został wysoko oceniony przez członków Komisji (106 pkt /120 pkt).
Zdaniem MJWPU projekt spełnia założenia konkursowe, jest ciekawy merytorycznie i bardzo
efektywny w relacji nakład/rezultat. Analiza części merytorycznej i finansowej wniosku
,zdaniem MJWPU, pokazuje, że wnioskodawca dobrze zdiagnozował problem, przemyślał
możliwość jego niwelowania i zaplanował działania realne do wykonania. Projekt jest spójny
pod względem wyboru grupy docelowej, działań projektowych i planowanych rezultatów,
które przełożą się na osiągnięcie stawianych celów. Budżet projektu bardzo efektywny.
Racjonalne koszty personelu obsługującego projekt powodują, że zdecydowana większość
środków na jego realizację jest skierowana bezpośrednio do uczestników i odbiorców
pomocy.
Uchwała zatwierdzająca projekt do realizacji jest jednym z niezbędnych dokumentów
wymaganych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dla zawarcia
umowy o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie
niniejszej uchwały.
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