OFERTA WSPÓŁPRACY dla OSP
W odpowiedzi na sygnalizowane potrzeby szkoleniowe i edukacyjne
członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Oddział Wojewódzki Związku OSP RP
Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka przedstawia ofertę
współpracy dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu Województwa
Wielkopolskiego przy pisaniu, zarządzaniu i realizacji projektów unijnych
o charakterze edukacyjnym oraz na rzecz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej na obszarach wiejskich.
Oferta dotyczy realizacji krótkich trzymiesięcznych projektów z modułem
szkoleniowym do 50 tys. zł kosztów kwalifikowalnych.
PoniŜej dla zainteresowanych prezentujemy zakładaną przez nas formułę
współpracy

***
Zapewniamy:
1. NAPISANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (etap 1)
Na podstawie dokumentacji konkursowej i przekazanych od OSP informacji zostanie
napisany wniosek o dofinansowanie. OSP otrzyma wydrukowany i odpowiednio opisany
projekt, wygenerowany przez Generator Wniosków Aplikacyjnych.
2. REALIZACJĘ USŁUGI SZKOLENIOWEJ – w przypadku otrzymania
dofinansowania (etap 2)
Na podstawie podpisanej umowy
o współpracy będziemy zobowiązani
do zorganizowania szkoleń (części teoretycznej i praktycznej), zabezpieczenia ich strony
administracyjno-organizacyjnej, zabezpieczenia sal szkoleniowych, warsztatów i sprzętu,
podjęcia współpracy z trenerami, instruktorami i doradcą zawodowym, bieŜącego
monitoringu realizacji szkoleń, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, zapewnienia
cateringu uczestnikom, zorganizowania egzaminu.
3. POMOC W ROZLICZENIU PROJEKTU (etap 3)
Zapewniamy pomoc w napisaniu części merytorycznej, sporządzeniu części finansowej
(wraz z załącznikami) do wniosku o płatność, pomoc w wypełnianiu formularza PEFS.
Dla przykładu podajemy jakie przedsięwzięcia edukacyjno-szkoleniowe mogą być
realizowane:
• kurs spawania metodą MAG,
• kurs spawania metodą TIG,
• kurs operatorów wózków widłowych,
• kurs dokształcający na przewóz rzeczy,
• kurs kompetencji zawodowych przewoźników drogowych,
• kurs dla kierowców KAT B,
• kierowców KAT C,
• kurs księgowości w organizacji pozarządowej (dla skarbników),
• ABC komputera (podstawowa obsługa komputera),

• kurs na europejskie komputerowe prawo jazdy ECDL,
• kurs operatorów pił mechanicznych (zgodnie z rozp. Min. Gosp. Dz. U. Nr 118,
poz. 1263, - 44 godz.)
• kurs dla drwali operatorów pilarki (zgodnie z wytycznymi DG Lasów Państwowych
- 144 godz.).

Udział OSP w danym projekcie przedstawia się następująco:
Etap 1: Na etapie pisania wniosku OSP winno przekazać odpowiednie dane do osoby
piszącej
wniosek.
Potrzebować
będziemy
udokumentowanych
informacji
potwierdzających oddolny charakter inicjatywy i potrzebę realizacji w terenie
zakładanego projektu (np. protokoły ze spotkań, ankiety), krótki opis dotychczasowej
działalności OSP, ewentualnie opis doświadczenia w podobnych przedsięwzięciach.
Etap 2: Na etapie realizacji projektu (w przypadku otrzymania dofinansowania) – OSP
podpisuje umowę Z IOK (Instytucją organizującą konkurs), a następnie organizuje akcję
promocyjną i rekrutuje uczestników projektu.
Etap 3: Na etapie rozliczenia projektu – OSP przy naszej pomocy sporządza wniosek
o płatność, wypełnia odpowiednie formularze (PEFS) i oświadczenia.
Zobowiązujemy się do przekazania wzorów dokumentów potrzebnych podczas rekrutacji
i realizacji projektu, m.in.:
- karty zgłoszeń uczestników,
- zaświadczenie o zatrudnieni uczestników,
- ankiety dla kursantów,
- deklaracje uczestnictwa.
Zainteresowane OSP zapraszamy na spotkanie poświęcone omówieniu
wzajemnych relacji i odpowiedzialności przy wspólnej realizacji projektu.
ZaleŜy nam w szczególności na przybyciu osoby upowaŜnionej do reprezentowania
OSP oraz prowadzącej w OSP lub dla OSP sprawozdawczość finansową.
Spotkania będą odbywać się 29.09.2009 r. oraz 30.09.2009 r. w Biurze OW ZOSP RP
w Poznaniu, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań. Początek o godz. 11.00.

Przybycie prosimy potwierdzić na załączonym formularzu zgłoszeniowym

…………………………………………………………………
Pieczątka OSP

...........................................................
(miejscowość, data)

Formularz zgłoszenia udziału w spotkaniu
Miejsce:

Poznań, Biuro OW Związku OSP RP, ul. Norwida 14,

Termin:

(proszę zakreślić wybrany)

- 29.09.2009 r. 
- 30.09.2009 r. 
Początek o godz. 11.00.

Nazwa OSP w

………………………………………………….

Adres OSP:
Ulica

………………………………………………….

Kod

……………………

Miejscowość

…………………….……………………………

Powiat

….…………………………………..…………..

Gmina

………………………………………................

1. Imię ……………………………………….. Nazwisko …………………………………..

2. Imię ……………………………………….. Nazwisko …………………………………..

Telefon kom. ……………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………

……………………………….
Podpis/y

UWAGA:
- formularz proszę wysłać na numer fax: 61/848-13-91, lub mailem tomasz.poreba@zosprp.pl .
W przypadku pytań proszę o kontakt z dh Tomaszem Porębą, 61/848-13-91 w. 45.
- w przypadku zgłoszenia większej liczby osób zastrzegamy sobie prawo do podziału na grupy
i zmiany terminu.
- udział w spotkaniu jest bezpłatny, organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

