
Załącznik nr 1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Zadania pn. "Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste Karkonosze"

Koszt całkowity

1

2

3

4 Transport na warsztaty w parku krajobrazowym w Bukowcu  

5 Transport na finał konkursów ekologicznych

6 Produkcja i emisja 2 spotów radiowych związanych z akcją sprzątania "Czyste Karkonosze", 1 program telewizyjny w lokalnej TV

7 Wydanie 2 broszur ekologicznych pn. "Zadbajmy o czyste powietrze w Karkonoszach" 3 tys. egz. i "Edukacja Ekologiczna w Karkonoszach" 1,5 tys. egz.

8

9 Worki i rękawiczki gumowe na 2 akcje sprzątania "Czyste Karkonosze"

10 Ramy - przygotowanie wystawy fotograficznej

11

12 Oprawa muzyczna, prowadzenie finału, wynajem urządzeń na finał

13 Zabezpieczenie festynu finałowego 600,00

14 Obsługa medyczna festynu finałowego 200,00

15 Artykuły spożywcze, jednorazówki (ogniska, finał)

16 Udział w festynach - zakup butelek do malowania, przyborów do malowania, drobnych upominków, maskotek

17 Zakup pojemników do segregacji odpadów oraz na zużyte baterie dla placówek oświatowych

18 Delegacje 150,00

19 Paliwo do samochodu służbowego 600,00

20 Tonery do drukarki, artykuły biurowe (papier, koperty, teczki)

21 Opłaty pocztowe 250,00

22 Rozmowy telefoniczne, fax, Internet 700,00

23 600,00

24

RAZEM
w tym:

Powiat Jeleniogórski
Związek Gmin Karkonoskich 

DOTACJA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Poz.
HRF

Wyszczególnienie: obiekty, czynności, prace, zakupy
(nazwa elementów, obiektów)

Nagrody na konkursy: plastyczny (18 kpl), fotograficzny (12 kpl.),  video (4 kpl), malowanie na szkle (12 kpl.), przebranie ekologiczne (12 kpl.), 60 drobnych 
upominków za udział, 350 maskotek jako drobne upominki dla uczestników finału 12 600,00

Nagrody na konkurs "Zbieramy zużyte baterie" (8 kpl.)  9 000,00

Książeczki „Bajkowy przewodnik dla dzieci – Bukowiec w Dolinie Pałaców i Ogrodów” jako nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach w 
trakcie festynów 6 000,00

7 600,00

3 500,00

6 400,00

7 000,00

Odblaski z terścią ekologiczną "Dbamy o środowisko - Czyste Karkonosze" dla uczestników warsztatów, uczestników finału konkursów oraz na stoisko 
informacyjne na festynach 2 000,00

2 000,00

2 000,00

Przygotowanie finału konkursów pod hasłem "Czyste Karkonosze" (zorganizowanie 2 wystaw, papier na dyplomy i zdjęcia, przygotowanie terenu, kwiaty, 
dekoracje, torebki papierowe, artykuły związane z przeprowadzeniem warsztatów i konkursów w trakcie finału) 5 000,00

1 700,00

3 500,00

12 000,00

10 000,00

2 400,00

Środki czystości, utrzymanie czystości podczas wrasztatów i finału

Płace obsługi /60 godz. pracy 1 pracownika w maju/, umowa zlecenie -utrzymanie czystości w trakcie warsztatów, przygotowanie festynu finałowego, 
sprzątanie po festynie (maj, czerwiec) 4 200,00

100 000,00

15 000,00
51 800,00
33 200,00
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