ID 604
Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu
“Patriotyzm Jutra” w roku 2011
Nazwa zadania
Te same kamienie, drzewa i niebo nad nami – dwa Narody jedna Ojczyzna
I. Informacje o wnioskodawcy
1. Pełna nazwa wnioskodawcy:
STOWARZYSZENIE AKTYWNA GOŁOGÓRA

2.a/ Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy i składania oświadczeń woli zgodnie z
wpisem w odpowiednim rejestrze (nazwiska, nry telefonów, faxu i adresy e-mail):
Marek Pietrzak 508 214 080 , fax 42 25 26 207 e-mail sag@gologora.com
Agnieszka Kaczka 508 214 070 , fax 42 25 26 207 e-mail a.kaczka@gologora.com

b/ Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z Muzeum Historii Polski ( nr
telefonu, faxu i e-mail):
Marek Pietrzak 508 214 080 , fax 42 25 26 207 e-mail sag@gologora.com

3. Adres wnioskodawcy (województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr telefonu,
fax‘u,e-mail):
Gołogóra 16 76-012 Żydowo powiat Koszalin woj. Zachodniopomorskie
508 214 080 , fax 42 25 26 207 e-mail sag@gologora.com

4. Nr NIP:
4990627756
Nr REGON:
320920320
Numer wpisu w odpowiednim rejestrze (RIK lub KRS):
KRS 0000367968
5. Nazwa banku:
PKO BP S.A.
Numer konta bankowego:
44 1020 3408 0000 4102 0264 9580

6. Forma organizacyjno-prawna (proszę podkreślić właściwą):

- Fundacja
- Stowarzyszenie
- Samorządowa instytucja kultury
- Kościół lub związek wyznaniowy
- Inna forma
6 a/ Rozdział klasyfikacji budżetowej (dotyczy samorządowych instytucji kultury:
nie dotyczy
7. Zwięzła charakterystyka wnioskodawcy – główny przedmiot działalności, najważniejsze projekty w ostatnich dwóch latach:

Stowarzyszenie Aktywna Gołogóra uzyskało osobowość prawną, a tym samym możliwość działania 13.10. 2010r. Do
chwili założenia członkowie stowarzyszenia działali jako grupa nieformalna i aktywnie współorganizowali wiele akcji
zarówno na terenie sołectwa Gołogóra jak i w całej gminie Polanów.
Były to między innymi Imprezy z okazji dnia dziecka, coroczne spotkania z Mikolajem (gwiazdka dla dzieci)
dożynki gminne, parafiady i inne. Stowarzyszenie zajmuje się również dystrybucją żywności i ubrań dla
najbiedniejszych mieszkańców sołectwa.
Spośród członków stowarzyszenia wywodzi się również zespól śpiewających pań “Córy Gołogóry” który swoimi
występami umila prawie wszystkie imprezy odbywające się na terenie gminy.

7/a. Cele statutowe (jeśli wnioskodawca posiada statut)
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i
gospodarczego oraz działanie na rzecz promocji sołectwa Gołogóra oraz gminy Polanów.
2. Integracja mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu oraz udzielanie pomocy osobom,
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
3. Zwiększenie dostępu do Internetu i informacji dla Sołectwa Gołogóra i gminy Polanów, oraz wiedzy na temat ich praktycznego
wykorzystania w życiu codziennym. Stworzenie interaktywnego multimedialnego serwisu internetowego współredagowanego
przez mieszkańców.
4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
6. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do objęcia ochroną oraz ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych,
kultywowanie tradycji społeczności lokalnej.
7. Działanie na rzecz edukacji oraz wyrównania szans młodzieży i dorosłych.
8. Działanie na rzecz rozwoju turystyki, agroturystyki, sportu i kultury fizycznej.
9. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
10. Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Organizacja, finansowanie i prowadzenie ośrodków i placówek edukacyjnych, wypoczynkowych i innych.
12. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka
13. Wspierania działań kulturalnych i oświatowych, grup teatralnych, kapel, zespołów muzycznych i kół zainteresowań.
14. Współpraca i współdziałanie z administracją rządową oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego województwa, powiatu,
gminy w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki sołectwa Gołogóra i gminy Polanów.
15. Ochrony interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego. Inicjowania
działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
16. Pomoc ofiarom przestępstw, przemocy, wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym.
17. Współpraca z organizacjami lokalnymi. wspieranie demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
18. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
19. Uczestniczenie w programach pomocowych Unii Europejskiej, oraz programach innych organizacji i instytucji udzielających
dotacji na określonego rodzaju projekty.
20. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, promocja i organizacja wolontariatu

8. Opis działalności prowadzonej przez wnioskodawcę w latach 2009-2010 w zakresie działalności
kulturalne – główne działania, najważniejsze projekty:
Współorganizowanie dożynek gminnych , parafiada , zbiórka i dystrybucja żywności i odzieży

9. Zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok obrotowy (proszę podać tylko dwie kwoty: koszty ogółem i przychody ogółem):
Koszty

Przychody

1200

1280

10. Główne źródła finansowania działalności wnioskodawcy:
Nazwa
Suma
Składki członkowskie
192
Darowizny
1088

II. Zakres działania i jego charakterystyka
a) syntetyczny opis projektu
1.Stworzenie internetowej platformy informacyjno - edukacyjnej
Vortal o charakterze społeczno historycznym ukazujący losy polskich i ukraińskich osadników oraz historię rodzin niemieckich
zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca na ziemi.
Dzięki multimedialnemu przekazowi internauci będą mogli zapoznać się zarówno z wielowiekową historia regionu jak również
zobaczyć i porównać tradycję i kulturę dwóch narodów mających tak naprawdę jedną wspólną Ojczyznę
2. Zorganizowanie konferencji naukowej której celem będzie zebranie i usystematyzowanie informacji na temat miejsc
rodzinnych, tras wędrówek i powojennego osiedlenia się obecnych mieszkańców gminy polanów , jak również zapoznać się z
losami rodzin z tych terenów wysiedlonych.
3. Zorganizowanie podsumowującej wystawy w Polanowskim Ośrodku Kultury na bazie zdjęć , filmów i materiałów o znaczeniu
historycznym zebranych podczas realizacji zadania.
b) szczegółowy opis zadania
1. Nazwa zadania
Te same kamienie, drzewa i niebo nad nami – dwa Narody jedna Ojczyzna
2. Miejsce wykonywania zadania
Gmina Polanów
3. Cel zadania
Celem projektu jest rozbudzenie w mieszkańcach regionu a zwłaszcza w młodzieży poczucia własnej tożsamości i przywiązania do
małej ojczyzny, oraz wzajemnego poznania i poszanowanie trudnej historii z jaką musieli się zmierzyć byli i obecni mieszkańcy
Pomorza Zachodniego.
4. Szczegółowy opis zadania (spójny z preliminarzem - w opisie muszą się znaleźć wszystkie
informacje na temat pozycji generujących koszty z preliminarza)
Polska historia tzw. .ziem odzyskanych, w tym również historia gminy Polanów zaczyna się w 1945 roku.
Ale ... drzewa, kamienie i domy miały swoich gospodarzy już wcześniej. Tu gdzie dla polskich rodzin zaczyna się przyszłość,
niemieckie rodziny straciły swój świat. Świat w którym się urodzili i wychowali bardzo często musieli opuszczać w popłochu..
Zostawiali domy, majątki, ziemię swoich przodków i groby bliskich
To wyjątkowe miejsce na ziemi, gdzie na tym samym obszarze dwa Narody mają swoją Ojczyznę .
To właśnie Ojczyzna jest Osią projektu. Ojczyzna jako przestrzeń do życia bądź narodzenia – jako wspomnienie rodzinnego domu,
jako krąg kulturowy.
Jak wyglądało życie pierwszych osadników i co musieli pozostawić przymusowi uchodźcy?
Skąd pochodzą obecni mieszkańcy i dokąd musieli wyemigrować poprzedni?
Co pozostało z tradycji, kultury i dóbr materialnych, a czym została wzbogacona współczesność?
Historię zwykło się określać poprzez minione wydarzenia. Uczono nas dat które wytyczały okresy i umiejscawiały je w czasie.
Jeżeli w “historii” pojawiają się ludzie to najczęściej przez pryzmat ich życiorysów i dokonań, a przecież ludzie to przede
wszystkim emocje, to miłość i nienawiść, śmiech i płacz – to narodziny i śmierć , śluby i pogrzeby.
W tym projekcie chcemy pokazać historię z Ludzką Twarzą. Prawdziwe historie ludzi którzy na tych terenach żyli tworzyli,
budowali i tych którzy robią to nadal.
Projekt podzielony będzie na etapy, w trakcie których zrealizowane zostaną następujące działania:

Przygotowanie szczegółowego planu
Rekrutacja uczestników, podział na grupy – rozdzielenie zadań.
Przeprowadzenie wywiadów, rozmów, opracowanie dokumentacji fotograficznej i filmowej
Organizacja konferencji naukowej z udziałem byłych mieszkańców zrzeszonych w Pommerscher Greif e.V.
Uruchomienie vortalu
Zorganizowanie wystawy
Ewaluacjia programu oraz zakończenie i rozliczenie programu
Projekt realizować będą członkowie stowarzyszenia Aktywna Gołogóra oraz pracownicy firmy informatycznej wyłonionej w
drodze konkursu ofert. Wsparcie merytoryczne oraz przewodnika po regionie zapewnią członkowie stowarzyszenia “U Źródeł
Radwi”. Patronat honorowy oraz wsparcie finansowe udzieli Starostwo powiatowe w Koszalinie oraz Burmistrz miasta Polanów.
W projekcie weźmie również 9 osobowa grupa młodzieży z liceum w Polanowie z klasy no profilu dziennikarskim która zasili
redakcję serwisu internetowego. Młodzież w sposób praktyczny uzyska umiejętność pisania tekstów publicystycznych,
podstawowych zagadnień prawnych etycznych w kontekście dziennikarstwa.
Ważnym elementem projektu będą działania wspomagające integrację młodzieży polskiej i niemieckiej w oparciu o platformę
internetową
Planowanymi trwałymi efektami projektu będą:
Internetowa dwujęzyczna platforma informacyjno – edukacyjna
Konferencja naukowa z udziałem żywych świadków historii
Zdjęcia oraz film dokumentalny z wykorzystaniem materiałów pokonferencyjnych
Folder informacyjny
Płyta DVD z materiałami zebranymi podczas projektu
Wystawa historyczna zlokalizowana w Polanowskim Ośrodku Kultury
5. Przybliżona liczba beneficjentów zadania
20 uczestników realizujących projekt
około 80 mieszkańców - uczestników konferencji
2000 osób zwiedzających wystawę
Internauci mający dostęp do platformy informacyjno edukacyjnej.
6. Zakładane rezultaty realizacji zadania
młodzi ludzie oraz społeczność lokalna poprzez program zyskają
wyrównanie szans edukacyjnych
umiejątnosć skutecznej komunikacji
poczucie własnej wartości , identyfikację, wieź z miejscem zamieszkania “mała Ojczyzna”
umiejętność poszanowania praw innych osób.
nową wiedzę o historii swojej okolicy, źródłach informacji,
kontakt z świadkami historii, ekspertami, pasjonatami i profesjonalistami
możliwość czynnego uczestniczenia w imprezach kulturalnych Konferencja , wystawa
Szeroki dostęp do platformy informacyjno edukacyjnej
Promocja regionu w mediach

7. Przewidywani partnerzy zadania oraz patroni medialni
Starostwo Powiatowe – Patronat honorowy
Gmina Polanów Patronat honorowy
Firma Eurobest.pl nadzór informatyczny
Stowarzyszenie “U Źródeł Radwi”
Stowarzyszenie Pommerscher Greif e.V.
Gazeta Ziemska
Głos Koszaliński
Telewizja Regionalna
Radio Koszalin

III. Koszty i harmonogram realizacji zadania
1. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania (w pełnych złotych brutto)

58585
2. Wnioskowana wysokość dofinansowania ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora MHP
(w pełnych złotych brutto)

47675
3. Przewidywane koszty realizacji zadania z wyszczególnieniem źródeł finansowania (uwaga: Do
środków własnych nie zalicza się przewidywanych przychodów):
a) finansowe środki własne

Kwota brutto
6280

procent całości zadania (uwaga: wymagane 10%)
10,71 %

b) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Źródło (np. Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe)
Starostwo Powiatowe
Urząd Miasta Polanów

Kwota brutto
1000
1000

c) z budżetu państwa (z wyłączeniem środków pozostających w dyspozycji dyrektora MHP):
Źródło
Kwota brutto
d) od sponsorów lub innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
Źródło
Kwota brutto
Eurobest.pl
2630
e) ze środków zagranicznych, w tym europejskich:
Źródło (Kraj, fundusz, instytucja)

Kwota brutto

f) z przewidywanych przychodów z realizacji zadania (np. wpływy z biletów, ze sprzedaży publikacji,
akredytacji, opłat uczestników):
Źródło
Publikacja

Kwota brutto
2000

h) inne źródła (podać jakie)
Źródło

Kwota brutto

Efekty rzeczowe z realizacji zadania (np. katalogi, płyty itd.)
Rodzaj

Nakład

Vortal internetowy
Film dokumentalny
DVD
Folder informacyjny

Sposób rozdysponowania

Uzyskane Przychody

publiczny
Materiały promocyjne

300
500

sprzedaż

2000

PRELIMINARZ CAŁKOWITYCH KOSZTÓW ZADANIA
WRAZ ZE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA
Lp.

Rodzaj kosztów
(koszty
merytoryczne i
administracyjne
związane z
realizacją zadania)

Ilość
jednostek

Koszt
Rodzaj
jednostk miary
owy

1

Zakup materiałów
biurowych
niezbędnych do
uruchomienia
prac nad
projektem

2

Rejestracja
domen

Komplet
500 zł
materiałów
do robienia
notatek
zeszyty
skoroszyty, ,d
ługopisy
organizery
etc.
4 szt
95 zł
.pl

komplet

Szt.

Koszt
całkow
ity

500

380

Z tego z
wnioskowanej
dotacji MHP

Z tego z
finansowych
środków
własnych
500

380

Z tego ze
środków
z innych
źródeł

3

4

5
6

7
8

internetowych dla com.pl
vortalu
.com
.eu
Usługa hostingu
1 szt
dla vortalu
Wynagrodzenie
3osoby x 40
dla osób
godzin
opracowujących
łącznie 120
materiały
godzin pracy
multimedialne
Operator kamery Jedna osoba
x 30 godzin
Prace
3 osoby x 90
programistyczne godz.
i wdrożeniowe
Łącznie 270
Vortal
godz. pracy
Nadzór
1 osoba x 30
informatyczny
godzin
Lektor - nagrania 1 osoba x 30
Przewodnika
godzin
multimedialnego
do pobrania ze
strony

900

900 zł

Szt.

900

60 zł

Godz.

7200

7200

90 zł

Godz.

2700

2700

50 zł

Godz.

13500

13 500

60 zł

Godz.

1800

120 zł

Godz.

3600

3600

1800

9

Wynagrodzenie dla
osoby projektującej i
opracowującej
materiały
konferencyjne

Jedna osoba
x 16 godzin
x 60zł

60 zł

Godz.

960

960

10

Druk materiałów
konferencyjnych
Wynajęcie sali w
Ośrodku Kultury

100 szt

20 zł

Szt.

2000

2000

2 dni x 800 zł 800 zł

doba

1600

12

Catering kawa,
herbata napoje,
słodycze

10 zł

osoba

1000

13

Wynagrodzenie
Prelegenci

300 zł

Godz.

1500

1500

14

Obiad dla
uczestników
konferencji
Wynajęcie
autokaru

Catering dla
100 osób x
10zł
za osobę
5 osób x
1godz.
Łącznie 5
godzin.
50 osób x30
zł
x 2 dni
1x 8 godzin

30 zł

porcja

3000

3000

1600 zł ryczałt

1600

1600

11

15

16

Przewodnik

1 osoba x 8
godzin

60 zł

Godz.

480

17

Tłumacz

Godz.

1120

18

Wynagrodzenie
dla
koordynatora
projektu

Godz.

3000

19

Opracowanie i
skład publikacji
Folder

1x70złx16go 70 zł
dzin
1 osoba
25 zł
120 godzin
x25zł godz.
(za cały okres
trwania
projektu)
1 osoba x 20 60 zł
godzin

Godz.

1200

1600

1000

480

1120
3000

1200

20

21

22

23
24

25
26
27
28
29

30

Informacyjny
będący
podsumowaniem
projektu
Druk i oprawa
500 szt.
publikacji
informacyjnej
20 stron A5
Baner reklamowy 3 szt

Zaproszenia dla
mieszkańców na
wystawę
Aranzacja
plastyczna
Materiały
plasyczne ,papier
sznurek farby
Antyrama A2
Antyramy A3
Antyramy A4
Antyramy A5
Montaż Filmu
Podsumowująceg
o projekt

5 zł

Szt.

2500

250 zł

Szt.

750

2000 szt

1zł

Szt.

2000

2000

1 osoba x8
godzin
Zakup
materiałów
dekoracyjnyc
h
5
5
30
30
Jedna osoba
x30 godz.

70 zł

560

560

Przygotowanie i
1 osoba x 5
nagranie płyty
godzin
dvd
31
Duplikacja
300 szt
płyty dvd
SUMA

2500

750

500

25
10
4
3
90zł

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Godz.

50 zł za Godz.
godzinę
pracy
3zł szt. Szt.

500

125
50
120
90
2700

125
50
120
90
2700

250

250

900

900

58495

47585

6280

4630

Wkład społeczny w realizację projektu oraz niefinansowy wkład innych instytucji lub organizacji (praca
wolontariuszy, sprzęt, pomieszczenia itp.)
Projekt w warstwie organizacyjnej prowadzony jest przez 10 członków stowarzyszenia w ramach wolontariatu
Projekt w warstwie merytorycznej – ankiety ,wywiady, prace reporterskie ,opracowanie materiałów i umieszczenie ich w Vortalu
w przeważającej części przygotują uczniowie polanowskiego LO pod nadzorem kadry pedagogicznej( 10 osób 9 licealistów +
profesor)
Pomoc merytoryczną i konsultacje naukowe nie odpłatnie zaproponowali członkowie stowarzyszenia “U Źródła Radwi”
Sztab operacyjny na czas realizacji projektu będzie się mieścił w udostępnionej przez sołtysa Gołogóry wiejskiej świetlicy w
Gołogórze. Stowarzyszenie dysponuje własnym sprzętem biurowym (2x pentium 2,4 Ghz , Laptop Compaq nx 6110, drukarką
laserową)
Inne uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Zdaję sobie sprawę ze dofinansowanie projektu może zostać odrzucone z uwagi na małe doświadczenie Stowarzyszenia i co za
tym idzie brak modelowych, zrealizowanych projektów.
W stowarzyszeniu pełnię funkcję prezesa zarządu, ale zawodowo od lat związany jestem z Branżą IT, mam doświadczenie w
organizacji szkoleń i konferencji oraz realizacji dużych projektów internetowych
Projekt zostanie zrealizowany niezależnie od stopnia dofinansowania. W przypadku braku dofinansowania podzielimy go na etapy
i w pierwszej kolejności uruchomimy vortal informacyjny. Będziemy również zmuszeni przełożyć w czasie konferencję naukową
co na pewno opóźni publikację relacji naocznych świadków

Termin

10.03.2011 15.03.2011
14.03.2011 18.03.2011
10.03.2011 20.03.2011

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA w układzie chronologicznym:
Rozpoczecie projektu 2 kwietnia 2011
Zakończenie projektu 10 grudnia 2011
Działanie
Prezentacja projektu - zapoznanie zespołu tematyką podział prac na grupy,przydział zadań
Zaproszenie do współpracy 9 licealistów z klasy dziennikarskiej LO w Polanowie.
Opracowanie koncepcji vortalu jako platformy porozumienia i współpracy o charakterze
informacyjno – edukacyjnym
Vortal w pierwszym okresie obejmował będzie swoim działaniem gminę Polanów.
Z czasem przewidujemy rozbudowę o informacje z powiatu a w przyszłości zamierzeniem jest
objęcie całego regionu zachodniopomorskiego.
Vortał docelowo będzie w wersji dwujęzycznej z administracją rozproszoną

21.03.2011 30.03.2011
21.03.2011 30.07.2011

Nawiązanie współpracy z Archiwum w Koszalinie oraz bałtycką biblioteką cyfrową

25.03.2011 30.07.2011

Przygotowanie materiałów do zamieszczenia w portalu

Zbieranie materiałów w terenie, dokumentacja fotograficzna, filmowa, rozmowy wywiady, praca
operacyjna.
- Wirtualne Muzeum
Zbiórka, skanowanie i opracowanie zdjęć i opisów przedmiotów o znaczeniu historycznym.
Publikacja materiałów w portalu
- Informacje o gminie
Opracowanie i wprowadzenie materiałów
Dane geograficzne i historyczne i teleadresowe
- Wspomnienia – westchnienia
opracowanie i rozesłanie do mieszkańców gminy oraz partnerskich organizacji społecznych listu
intencyjnego z prośbą o przesłanie własnych wspomnień związanych z ich małą ojczyzną.
Zredagowanie i publikacja przesłanych wspomnień
- Wehikuł czasu
Stworzenie specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego wirtualną podróż w czasie i
przestrzeni. Przygotowanie , opracowanie i publikacja w portalu najbardziej charakterystycznych
miejsc w gminie w ich ujęciu historycznym i współczesnym
- Najciekawsze zakątki
Opracowanie, skatalogowanie i publikacja najbardziej atrakcyjnych turystycznie i historycznie
miejsc w regionie

28.03.2011

Zakup serwera wirtualnego, domen. Uruchomienie strony informacyjnej projektu
Opracowanie programu dwudniowej konferencji naukowej poświeconej

30.03.2011 15.04.2011

pierwszym polskim osadnikom i niemieckim uchodźcom
Konferencja odbędzie się w Polanowskim Domu Kultury na przełomie lipca i sierpnia 2011 roku
W pierwszym dniu prezentacja 5 zaproszonych prelegentów oraz panel dyskusyjny. W drugim dniu
wycieczka dla 50 osób po najciekawszych historycznie miejscach gminy omawianych podczas
konferencji
Opracowanie i wysłanie zaproszenia na konferencję “Te same kamienie, drzewa i niebo nad nami
– dwa narody jedna Ojczyzna”

30.03.2011 15.04.2011

Uczestnikami seminarium będzie
- grupa 15 osób byłych mieszkańców regionu zmuszonych do opuszczenia swojej
ojczyzny po 1945 roku
- grupa 15 pierwszych polskich osadników
- władze gminy i powiatu
- przedstawiciele mieszkańców
- uczniowie i studenci

28.04.2011 02.05.2011

Uruchomienie portalu z podstawową zawartością obejmującą część informacyjną

29.07.2011 30.07.2011
29.07.2011 30.07.2011
02.08.2011 07.08.2011
07.08.2011 20.08. 2011

Konferencja “Te same kamienie, drzewa i niebo nad nami – dwa narody, jedna Ojczyzna”

20.08.2011 30.08.2011
05.09.2011 15.10.2011

Zebranie selekcja i opracowanie zebranych materiałów do prezentacji na wystawie

30.09.2011

Zakończenie projektu i podsumowanie

30.09.2011 10.11.2011

Rozliczenie projektu

Uruchomienie portalu w wersji pełnej multimedialnej
Opracowanie materiałów poseminaryjnych, publikacja w portalu oraz na płycie DVD
Opracowanie materiałów i wydanie publikacji “Te same kamienie, drzewa i niebo nad nami – dwa
Narody jedna Ojczyzna”

Wystawa i Wystawa zebranych przy realizacji projektu materiałów historycznych w Polanowskim
Ośrodku Kultury

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu programu, oraz że informacje podane
przeze mnie we wniosku są prawdziwe.
Oświadczam, że posiadam zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do realizacji zadania.
Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych.
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem w odpowiednim
rejestrze:
Imię i nazwisko

Funkcja

Marek Pietrzak

Prezes zarządu

Agnieszka Kaczka

Skarbnik

Podpis

