LIST INTENCYJNY
dotyczqcy przystqpienia do wsp6lpracy przy realizacji projektu
pn.,, M alopolski Tele- An iol" ws p6tfi nansowanego przez U n ig Europejs kq
ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na
lata2014-2020
pomigdzy

Wojew6dztwem Malopolskim
reprezentowanym przez Jacka Krupg - Marszatka Wojew6dztwa Malopolskiego oraz
Woj c iec ha Kozaka - Wicem a rszalka Wojew6dztwa Malopols kiego
a

dminq Trzciana
reprezentowanq przez
J6zeta Nowaka - W6jta Gminy Trzciana

zwanymi dalej tqcznie,,Stronami",

Preambula

w

duchu paftnerstwa, Strony niniejszego Listu lntencyjnego wyra2ajq wolq wspc*pracy
w ramach realizacji projektu pn. ,,Malopolski Tele-Aniol" w zakresie prowadzenia wsp6lnych dzialaft
promocyjnych majqcych na celu dotarcie z informacjq o projekcie do mieszkahc6w danej gminy oraz
wlqczenie do niego os6b niesamodzielnych potrzebujqcych wsparcia. Wzajemna wspolpraca przy
Dzialajqc

realizacji projektu pzyczyni

sie do

poprawy poczucia bezpieczehstwa

i

jakoSci

Zycia

niesamodzielnych Malopolan oraz ich rodzin.

s1.
Projekt ,,Malopolski Tele-Aniol" realizowany w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 - dzialanie 9.2 Uslugi spoleczne i zdrowotne, poddzialanie
9.2.1 Uslugi spoleczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektow z zakresu teleopieki.

Gl6wnym celem projektu jest poprawa jako6ci 2ycia os6b niesamodzielnych poptzez realizaqq
dzialaf na rzecz rozwoju uslug opiekuficzych i sqsiedzkich w miejscu zamieszkania otaz uslug

wykorzystujqcych nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, kt6re umozliwiq osobom
niesamodzielnym jak najdlu2sze bezpieczne pozostanie w ich Srodowisku.
Wsparcie skierowane jest do 10 000 niesamodzielnych mieszkaricow Malopolski, ktozy ze wzglgdu na wiek,

stan zdrowia lub niepelnosprawnoS6 wymagajq opieki lub wsparcia

w

zwiqzku

z

niemo2noSciq

samodzielnego wykonywania co najmniejjednej z podstawowych czynno5ci dnia codziennego.

Wojew6dztwo Malopolskie realizuje projekt

w

partnerstwie

z

Caritas Diecezji Kieleckiej otaz

Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.
Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. - 31.01 .2021

r.

s2.
Strony postanawiajq inicjowa6

i

wspiera6 wzajemnq wspotpracq w -zakresie rekrutacji Uczestnik6dczek

Tele-Aniol' w szczeg6lno5ci popzez:
"Malopolski
dotarcie z informacjq o projekcie do os6b niesamodzielnych z terenu gminy/miasta (starszych, chorych,

do projektu

-

niepelnosprawnych) oraz ich rodzin, kt6re wymagajq opieki lub wsparcia w zwiqzku z niemo2no5ciq
samodzielnego wykonywania co najmniei jednej z podstawowych czynno5ci dnia codziennego,

-

pomoc tym osobom

w

pozyskaniu

i

wypetnieniu formularza zgbszeniowego

do

projektu

oraz ewentualne pzeslanie formulaza do Biura projektu ,,MalopolskiTele-Aniol",

- promocjq projektu pogtzez zamieszczenie na stronie intemetowej gminy/miasta: informacji o projekcie
,Malopolski Tele-Aniof , banera internetowego odsylajqcego do strony projektu www.malopolska.ol/
teleaniol.

- w

lub

biuletynu

informacyjnego zamieszczenie kr6tkiego artykulu informujqcego o zasadach

rekrutacji

przypadku wydawania przez gming/miasto wlasnej gazety (czasopisma)

Uczestnik6dczek do projektu

-

zamieszczenie

w

dobrze widocznym

Tele-An iol',
"Malopolski
urzqdzie gminy/miasta plakatu informujqcego

i og6lnie

dostqpnym,

o projekcie oraz ulotek (w miejscu
gdzie najwiqksza liczba os6b bqdzie miala mozliwoS6

zapozna| sig z
- zamieszczenie plakatu informujqcego o projekcie na gminnych/miejskich tablicach
i slupach ogloszeh otaz pnekazanie material6w informacyjnych do jednostek podleglych
(m.in.; o6rodk6w pomocy spolecznej, oSrodk6w zdrowia, dom6w kultury), rad seniorow,
treSciq plakatu izabra| ulotkg),

wsp6lpracujqcych

z

gminq/miastem organizacji pozarzqdowych

z

regionu zajmujqcych sie

problematykq os6b niesamodzielnych oraz innych publicznych miejsc.

s3.
1. Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli Stron nawiqzaniaze sobq wsp6lpracy
jakichkolwiek zobowiqzafi finansowych dla kt6rejkolwiek ze Stron.

inie pociqga za

sobq

2. Strony zobowiqz$q siq dziala6 w dobrej wierze przy realizaqi niniejszego listu intencyjnego, a tak2e
dotoZ4 wszelkich mo2liwych i wla5ciwych dla siebie starafi oraz podejmq odpowiednie kroki dla realizacji

dzialaf okre6lonych w $ 2.

s4.
Strony wyra2a14 zgodg na powolywanie sig na niniejszy list intencyjny

w

stosunku

do innych instytucji

oraz na podanie informacji o jego podpisaniu do wiadomo6ci publicznej.

ss.
Niniejszy list intencyjny nie narusza samodzielno6ci i nie ograniczadzialai statutowych zadnejze Stron.

s6.
Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzq w 2ycie z dniem podpisania

Podpisy Stron:

Wojew6dztwo Malopolskie

Gmina Trzciana

GMINA TRZCIANA

32-733-TRZCIAN A 302
s'oj. malopolskic

KOD: 1201082

