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Opis zadao TODK „Fara Kooskowolska” w toku realizacji Projektu
"Konserwacja i remont Fary w Kooskowoli - zabytku o istotnym znaczeniu dla
historii Regionu Lubelskiego"

1. Informacje ogólne:
Miejsce realizacji: kościół farny p.w. Znalezienia Krzyża Św. i Św. Andrzeja
Apostoła w Kooskowoli.
Podmioty realizujące: Parafia Rzymskokatolicka w Kooskowoli (Lider Projektu)
oraz TODK „Fara Kooskowolska”.
Wartośd wnioskowanej dotacji: 4.583.451,15 zł
Czas realizacji: do 2011 roku.
Strony umowy partnerstwa określają zakres obowiązków stron, związanych
z realizacją projektu, poprzez wskazanie zakresu prac, jakie zobowiązuje się wykonad w
ramach projektu, z uwzględnieniem posiadanego potencjału organizacyjnego, kadrowego i
finansowego, Partner – TODK „Fara Kooskowolska”.
Partner – TODK „Fara Kooskowolska zobowiązuje się do:
a) dokonania ewaluacji danych odnoszących się do dóbr kulturowych, objętych
projektem i zrealizowanych w jego ramach (analiza społeczno-gospodarcza,
oceniana w ramach kryteriów merytorycznych),
b) Przygotowania materiałów (w szczególności artykułów, publikacji popularnonaukowych, dokumentacji fotograficznej, materiałów video), niezbędnych do
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utworzenia portalu internetowego oraz wykonania audio i video przewodników z
wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ICT;
c)

przygotowania albumów w ramach promocji realizacji projektu;

d) publikowania na swojej stronie internetowej (www.konskowola.eu) materiałów
prasowych, dotyczących etapów i sposobu realizacji prac, objętych zakresem
projektu.
Za

realizację

pozostałych

elementów

projektu

odpowiedzialny

jest

Lider

przedsięwzięcia.
Projektem zarządza Lider przedsięwzięcia.
Liderowi przedsięwzięcia przysługuje prawo nadzoru nad sposobem wykonywania
zobowiązao przyjętych przez Partnera – TODK „Fara Kooskowolska”.
Odpowiedzialny za finansowanie realizacji projektu, w tym utrzymanie jego trwałości, jest
Lider przedsięwzięcia.
Partner – TODK „Fara Kooskowolska” będzie przekazywał środki finansowe
stanowiące zadeklarowany wkład, związane z realizacją projektu, na ustanowione przez
Lidera konto bankowe. Łączne zaangażowanie finansowe TODK „Fara Kooskowolska” w
realizację projektu oznaczone zostało na kwotę 65.000,00 zł (40.000,00 po podpisaniu
umowy oraz 25.000,00 w ostatnim roku projektu z przeznaczeniem na wydanie albumów
promocyjnych).
Partner – TODK „Fara Kooskowolska” zobowiązuje się do przekazania Liderowi
przedsięwzięcia, niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, 100
egzemplarzy wydawnictwa „Tajemnice archiwum parafialnego w Kooskowoli. Od Konioskich
do Piramowicza i Zabłockiego”, 100 egzemplarzy wydawnictwa „Kościół farny w Kooskowoli.
600 lat historii” oraz 100 egzemplarzy wydawnictwa „Kooskowola. Historia i Zabytki” na
potrzeby promocji projektu.
Lider przedsięwzięcia odpowiedzialny jest za dokonywanie i rozliczanie płatności,
związanych z realizacją projektu.
Własnośd produktów zrealizowanych w ramach projektu przysługiwad będzie
wyłącznie Liderowi przedsięwzięcia.
Strony umowy partnerstwa zobowiązują się do zgodnego działania, ukierunkowanego
na utrzymanie przez beneficjenta do utrzymania trwałości projektu w przeciągu 5 lat od daty
zakooczenia jego realizacji.
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