Informacja nt. realizacji programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski
Stan na 31.10.2014 r.
RERERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I STRATEGII ROZWOJU
Informacja zawiera dane nt. projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zakończonych1 w okresie od 01.06.2014 r. do 31.10.2014 r.

1.

Młodzi mistrzowie. Warsztaty Sztuki Wokalnej i Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury na Zamku
Piastowskim w Raciborzu.
Źródło
finansowania
Fundacja
Współpracy
PolskoNiemieckiej

Data decyzji o dofinansowaniu lub
Termin rzeczowego zakończenia projektu
data podpisania umowy
Termin finansowego zakończenia projektu
27.02.2014
03.02.2014
27.02.2014
08.06.2014
Wartość projektu:
34.141,48
23.07.2014
Kwota dofinansowania:
20.484,89
Wkład własny:
13.656,59
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
Nie dotyczy
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)

2.

Termin złożenia
wniosku

Data oceny
formalnej

W ramach projektu w dniach 4 - 8 czerwca br. w Raciborzu zorganizowano III Festiwal Piosenki Europejskiej, adresowany do młodzieży w wieku od
15-20 lat z województwa śląskiego, powiatów i miast partnerskich Powiatu Raciborskiego oraz Miasta Opawa (Czechy).
Festiwal obejmował warsztaty sztuki wokalnej, spotkania integracyjne (Jam Session), koncert galowy oraz prezentację wystawy "Tożsamość",
przedstawiającej
dzieła
19
twórców
m.in.
z
Powiatu
Elbe-Elster,
Märkischer
Kreis
i
powiatu
raciborskiego.
Główną koncepcją tego przedsięwzięcia było wspieranie multilateralnego porozumienia poprzez kulturę oraz integracja młodzieży polskiej,
niemieckiej i czeskiej. W efekcie nastąpiło utrwalanie świadomości istnienia wspólnego dziedzictwa kulturowego na płaszczyźnie całej Europy
poprzez kultywowanie tradycji piosenki europejskiej oraz ściślejsza integracja młodzieży z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej oraz
umożliwienie nawiązania wielostronnych kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia z miast i powiatów partnerskich. W projekcie
udział wzięło 66 uczestników aktywnych.
Projekt zrealizowany przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

1

Przez projekt zakończony rozumie się zarówno zakończenie rzeczowe oraz finansowe realizacji projektu, w tym otrzymanie ostatniej refundacji poniesionych wydatków.

1

Źródło
Termin złożenia
Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
Termin finansowego zakończenia projektu
Śląska
Marzec 2014
Marzec –
Umowa z 11.04.2014
Organizacja
kwiecień 2014 Wartość projektu:
12 750,00 zł 11.07. 2014 – zapłata rachunku
Turystyczna w
Kwota dofinansowania:
3 000,00 zł 09.09.2014 – wpłata dofinansowania
Katowicach
Wkład własny:
9 750,00 zł
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
Umowa nr ZP.0533/U.6.2014 z 08.05.2014
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)

Stworzono przewodnik po ziemi raciborskiej w formie kart edukacyjnych dla dzieci i rodziców. Dzięki tej formie adresaci otrzymali nie tylko
podstawową wiedzę o znaczeniu tego regionu w historii Polski, ale mogli również samodzielnie zdobyć informacje w terenie i wypełnić kartę. W
karcie, w formie krzyżówek, rebusów i innych zadań, chcemy zwrócić uwagę na najważniejsze miejsca i ich istotny związek z Polską i jej historią, w
tym w wiekach późniejszych.
Zwiększono atrakcyjność turystyczną ziemi raciborskiej – karty w formie folderu są dostępne we wszystkich punktach informacji turystycznej w
Subregionie Zachodnim, a także zostały wysłane pojedyncze egzemplarze do wszystkich punktów it w całym śląskim.
Wzrost liczby turystów w powiecie ( sam Zamek w czerwcu 2014 r. odwiedziło 23 330 turystów, w lipcu 6 992 turystów, a w pierwszym półroczu
2014 r. ok.46 tys. osób, w tym ponad 2 tys. z zagranicy), zwiększenie atrakcyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
Założono druk 20 tysięcy książeczek ( folderów) - kart edukacyjnych (oznaczonych numerem ISBN), w formacie ok. 210mm x 210mm, z kartą
tytułową i kartami z informacjami oraz zadaniami, szyty, pełen kolor, 12 str., papier offset 170 g.
W
maju
2014
,
po
podpisaniu
umowy
z
ŚOT
–
dokonano
wyboru
wykonawcy
zadania
( opracowanie kart edukacyjnych - książeczek, skład, druk), podpisano umowę z wykonawcą, a do końca czerwca 2014 wykonano całe zadanie, czyli
opracowanie, skład i druk 20 tys. egzemplarzy książeczek ( folderów) pt. „Ziemia raciborska dla małych odkrywców”.
Nie było kontroli projektu.
3.

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu „Droga do zatrudnienia”
Źródło
finansowania
Europejski
Fundusz
Społeczny w
ramach
Poddziałania
6.1.1 PO KL

Termin złożenia
wniosku

Lipiec 2012 r.

Data oceny
formalnej

Termin rzeczowego zakończenia projektu
Termin finansowego zakończenia projektu

Data decyzji o dofinansowaniu lub
data podpisania umowy

09 sierpnia 2013 r.
Wartość projektu:
Lipiec 2012 r. Kwota dofinansowania:
Wkład własny

318 300,00
318 300,00

Lipiec 2014 r.
Lipiec 2014 r.

0

2

Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
brak
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu)
W ramach projektu 33 osoby zostały skierowane do odbycia stażu oraz 41 na szkolenia zawodowe. Wskaźniki i cele zostały osiągnięte. Nie przeprowadzano
kontroli realizacji projektu.

Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski –
Kwota dofinansowania
Wkład własny

365 191,48
341 784,89
23 406,59

........................................................
(podpis)
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