Comune di Rubiera

Повідомлення про призначення внеску на покриття витрат на відвідування
літніх заходів 2022 Л.Р. 4/2022 для українських дітей та підлітків від 3 до 17
років
(роки народження 2005-2019 )

Муніципалітет Руб'єра, як член округу Скандіано, постановою муніципальної ради №. № 60
від 25.05.2022 р. реалізовано «Проект підтримки українських дітей та пiдлiткiв для участі у
літніх заходах. Л.Р. 4/2022 – 2022 рік», що фінансується за рахунок обласних коштів, для
підтримки залучення українських дітей та молодi до літніх заходів на тамошнiй території, у
період літнього призупинення шкільних/освітніх заходів, з посиланням на постанову обласної
ради. ні. 731 від 05.09.2022.

Одержувачі

Діти та пiдлiткiв віком від 3 до 17 років (народжені з 01.01.2005 р. по 31.12.2019 р.), які
переселилися з України внаслідок воєнних подій, перебувають на території області, для яких
була подана декларація про присутність до органів громадської безпеки, відповідно до
положень чинного законодавства.

Вартість внеску та звітний період
Відшкодування витрат за кожну окрему дитину визначається як внесок на повне або
часткове покриття витрат на відвідування літніх центрів/заходів у період з 1 червня по 30
вересня 2022 року, Максимальна сума вишкодування складає 336,00 євро і не може ні в
якому разі випадку перевищуювати фактично понесені витрати.
Вишкодовуються витрати, пов'язані з:
• часткове або повне покриття витрат на участь у літніх центрах/заходах, включаючи
соціалізаційні, оздоровчі, спортивні, культурні заходи, які також характеризуються
гнучкими організаційними методами, функціональними для максимальної адгезії
дітей та пiдлiткiв;
• здійснення додаткових/допоміжних послуг з освітнього супроводу, усного та
лінгвістичного посередництва, допомога з домашніми завданнями напередодні нового
навчального року тощо..;
• ваучери для зменшення плати за оплату літніх таборів, за аналогією з положеннями
DGR 598/2022;

Вимоги для отримання гранту
а) проживання неповнолітнього на території муніципалітету Руб'єра, на якого подано
декларацію про присутність до органів громадської безпеки, відповідно до положень чинного
законодавства;
б) вік неповнолітнього (неповнолітніх) від 3 років до 17 років (з 2005 по 2019 роки
народження).

Умови та порядок подання заявок
Заяву на відшкодування витрат має подати носій батьківських повноважень/правового
захисту або особа, яка має тимчасову опіку, за допомогою форми, яку можна завантажити з
веб-сайту: www.comune.rubiera.re.it
Форми необхідно заповнити в кожній частині та надіслати електронною поштою на адресу
scuola@comune.rubiera.re.it ДО ЧЕТВЕРГА 30 ЧЕРВНЯ 2022 р. , також додати копію
документа, що посвідчує особу заявника.
Після отримання запиту офіс школи надсилає підтвердження про отримання запиту .

Порядок допуску до гранту
Після збору заявок буде перевірено вимоги та затверджено список бенефіціарів.
Якщо наявний бюджет нижчий за суму поданих заявок ( заявки приймаються до 30 червня) ,
сума буде розділена пропорційно на кожного бенефіціара з посиланням на фактично понесені
витрати, які мають бути належним чином задокументовані до 30 вересня. 2022 рік.
З іншого боку, якщо нерозраховані суми залишаться доступними для заявок, отриманих
протягом вищезгаданого терміну, можна буде оцінити прийняття будь-яких заявок на грант,
отриманих після кінцевого терміну, у порядку надходження.

Спосіб виплати витрат
Муніципалітет Руб'єри відшкодує заявникам кошти, бажано шляхом зарахування на наданий
ними поточний рахунок призначеного внеску, як уже зазначено в параграфі «Вартість внеску
та звітний період», після перевірки оплати відвідування центрів / заходів влітку і тiки ПІСЛЯ
30 вересня 2022 р. Таким чином, сім’я зобов’язана заздалегідь сплатити плату за
відвідування центрів / заходів влітку !

Додаткова інформація
Надані дані оброблятимуться відповідно до Європейського регламенту № 679/2016 та
наступних змін та доповнень. виключно для цілей, пов’язаних із завершенням процедур, що

стосуються цього повідомлення. Надання даних є обов’язковим, і їх обробка відбуватиметься
з використанням інструментів, у тому числі ІТ-інструментів, які підходять для забезпечення
безпеки та конфіденційності. Заінтересована сторона має право на права, зазначені у ст. 10
Європейського регламенту № 679/2016.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Шкільний офіс муніципалітету Руб'єра
тел. 0522 622293 / 622279 - факс 0522/628978
електронна пошта: scuola@comune.rubiera.re.it
Відповідальна: Алесія Каффаньі
Керівник обробки даних відповідно до законодавчого декрету 196/2003: Оріeтта Бонаццi

