Załącznik nr 1
do Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu grantowego

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO –
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Realizacja projektu będzie przeprowadzona w dwóch etapach, przy czym drugi etap jest uzależniony
od tego czy Gmina Radzionków uzyska dofinansowanie na realizację Projektu:
ETAP I – Wybór potencjalnych Grantobiorców oraz złożenie wniosku o dofinansowanie przez
Grantodawcę (Gminę Radzionków) – luty 2018 r. – grudzień 2018 r.
Lp.
1

2

3
4
5

6

Działanie

Termin

Konsultacje społeczne:
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu
Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do
udziału w projekcie – złożenie dokumentów
zgłoszeniowych – wstępnej deklaracji
Spotkania z mieszkańcami
Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę
Radzionków
Uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu projektu
do dofinansowania – uzależnione od wyników
oceny wniosku o dofinansowanie
Nabór uczestników projektu - Przeprowadzenie
naboru ostatecznych Grantobiorców
Podpisanie umowy o dofinansowanie przez
Gminę Radzionków - uzależnione od wyników
oceny wniosku o dofinansowanie oraz
przeprowadzonego naboru zgłoszeń
Grantobiorców

od 5 lutego do 12 lutego 2018 r.
6 lutego 2018 r.
od 19 lutego do 5 marca 2018 r.

22 lutego 2018 r., 26 lutego 2018 r.
do 26 marca 2018 r.
Przewidywany termin wrzesień 2018 r.
Przewidywany termin wrzesień –
październik 2018 r.
Przewidywany termin listopad – grudzień
2018 r.

ETAP II – Realizacja projektu – listopad 2018 – 31 grudzień 2020
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Działanie
Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Gminą Radzionków)
Przeprowadzenia badania rynku przez Grantobiorcę
Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej
(wyboru dokonuje Grantobiorca).
Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę
Złożenie do Urzędu Gminy RadzionkówWniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi
załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu).
Wykonanie inwestycji
Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Gminę Radzionków
Złożenie do Urzędu Gminy Radzionków wniosku o płatność wraz z wymaganymi
załącznikami
Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy (mieszkańca)
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