„Projekt dofinansowania kosztów przejazdu grup wycieczkowych
(przedszkolnych i szkolnych) do Krainy Świętego Mikołaja w
Kołacinku w
celu wyrównania szans w dostępie do atrakcji świątecznych dla
dzieci i młodzieży pochodzących ze zróżnicowanych społeczności
lokalnych.”
Założenia Projektu Autobus +
Projekt skierowany jest do wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych, jednostek
samorządu terytorialnego, instytucji pozarządowych oraz placówek prywatnych, które
zorganizują wyjazd wycieczkowy grupą zorganizowaną do Krainy Świętego Mikołaja
w Kołacinku. Podstawowym celem projektu jest częściowa rekompensata kosztów wynajmu
środka transportu dla celów przewozu uczestników wycieczki w kwocie nie mniejszej niż

250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych).
Przedmiotem dofinansowania jest jednostka transportu obejmująca tzw. grupę autokarową
tj. grupę uczestników nie mniejszą niż 40 i nie większą niż 50 osób.
Środki na realizację projektu pochodzą ze specjalnego Funduszu Autobus Plus i przeznaczone
są na realizację zadania jak we wstępie. Całkowita wartość projektu Autobus Plus wynosi:

257000 zł (sł. Dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
Termin realizacji projektu: 15 listopada 2019 r. – 25 listopada 2019 r. oraz poza tym
terminem, gdy grupa przyjedzie do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku po godz. 14:00.
Dodatkowymi terminami, które pozwalają skorzystać ze środków opisanych w projekcie są
następujące soboty i niedziele: 16-17 listopada, 23-24 listopada, 30 listopada-1grudnia, oraz
14-15 grudnia. Rekompensata kosztów transportu następuje bezpośrednio w dniu przyjazdu
grupy wycieczkowej.
Warunkiem uprawniającym do skorzystania z programu Autobus Plus jest:
- dokonanie rezerwacji na przyjazd grupy wycieczkowej dzieci/młodzieży.
- przyjazd grupy wycieczkowej w okresie 15 listopada 2019 r. – 25 listopada 2019 r. oraz w
każdy inny dzień po godz. 14:00 jak również następujące soboty i niedziele:
16-17 listopada, 23-24 listopada, 30 listopada-1grudnia, oraz 14-15 grudnia
- liczebność grupy wycieczkowej musi mieścić się w przedziale 40-50 osób
- dokonanie stosownej przedpłaty stanowiącej 30% całkowitych kosztów pobytu grupy w
wyznaczonym terminie
- przedstawienie do wglądu/skopiowania dokumentu określającego koszt wynajmu środka
transportu (Faktura VAT, Rachunek, Umowa z Przewoźnikiem)
- polubienie i udostępnienie profilu Krainy Świętego Mikołaja na Facebooku.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

