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ПУБЛІЧНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

затверджено з визначенням управління n. 440 від 27/05/2022 
 

                   для подання заяв про надання грантів на відвідування  

Літніх таборів українських хлопців та дівчат, пов'язаних з 
“ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ ДІВЧАТ ТА ХЛОПЦІВ ДЛЯ УЧАСТІ В ЛІТНІХ 

ЗАХОДАХ.L.R. 4/2022 - ANNO 2022” 

 
ПРОПАГУЄТЬСЯ РЕГІОНОМ ЕМІЛІЯ-РОМАНЬЯ 

 

Спілка Терре Д'Арджіне з Резолюцією Ради No 56/2022 приєдналася до «ПРОЕКТУ 

ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ ХЛОПЦІВ ТА ДІВЧАТ ДЛЯ УЧАСТІ В ЛІТНІХ ЗАХОДАХ. L.R. 

4/2022 - РІК 2022», що просувається регіоном Емілія-Романья на 2022 рік на підтримку 
українських сімей, яким потрібно буде користуватися літніми послугами для хлопців та дівчат 
віком від 3 до 17 років (народжених з 01.01.2005 по 31.12.2019) у період червень-вересень 
2022 року; 

1. Одержувачі 

Діти та молодь віком від 3 до 17 років (народжені з 01.01.2005 та до 31.12.2019) переміщені з 
України внаслідок війни, які подали декларацію про присутність до органів громадської 
безпеки, відповідно до положень чинного законодавства, присутніх на території 
муніципалітетів Союзу (Кампогалліано, Карпі, Нові ді-Модена та Солієра); 

 

2. Сума внеску та довідковий період 

Максимальний внесок, що підлягає сплаті, встановлений Регіональною постановою, 
дорівнює загальній сумі 336,00 євро на кожну дитину / молоду особу і призначений для 
покриття всієї або частини витрат на відвідування літніх центрів / заходів, що 
проводяться в період з 1 червня по 30 вересня 2022 року. 

Немає обмежень на кількість відвіданих тижнів, які також можуть бути не послідовними і 
користуватися в різних літніх таборах з різними реєстраційними витратами, за умови, що 
вони включені до списків літніх таборів- учасників Проекту. 

Загальний наданий внесок не може перевищувати загальну вартість (визначається виходячи 
з кількості проведених тижнів для щотижневої вартості), про що повідомляється в примітці / 
рахунку-фактурі менеджером літнього центру. 

3. Вимоги, щоб скористатися внеском 

 Бути дітьми та молоддю, присутніми на території муніципалітетів Спілку (Кампогальяно, 

Карпі, Нові ді Модена та Солієра), переміщеними з України внаслідок воєнних подій та які 
подали декларацію про присутність до органів громадської безпеки відповідно до 

положень чинного законодавства; 

 Бути  віком від 3 до 17 років (народилися з 01.01.2005 до 31.12.2019). 
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 Бути зарахованим до літнього центру серед тих, хто включений до списку менеджерів, 
що беруть участь у цьому проекті, визначеного Спілкою з конкретним публічним 
повідомленням, доступним на веб-сайті www.terredargine.it. 

 Необхідно перед подачею заявки переконатися, що обраний літній центр включений 
до числа учасників і допущений до Проекту, проконсультувавшись з Інтернет-

сторінкою Спілки  Терре Д'Арджіне, присвяченою Проекту.  

Ненадання S.C.I.A. (Сертифікована звітність про початок діяльності) менеджерами, 
необхідними для цього, до дати початку діяльності призведе до виключення 

літнього центру зі списку суб'єктів, що беруть участь у проекті, і тому запитуваний 

внесок не може бути сплачений. 

 

4. Терміни та порядок подачі заявок на допомогу 

 Кінцевий термін подачі заяв про надання допомоги встановлений на 12.00 дня 

29 липня 2022 

Зацікавлені сторони можуть звертатися тільки до літніх таборів, обраних з тих, що 
вказані в списку літніх таборів-учасників проекту, які будуть опубліковані на сайті Спілки 
Терре Д'Арджіне 

При заповненні заявки не забудьте уважно перевірити введені дані, і зокрема номер 
мобільного телефону та адресу електронної пошти, які будуть використовуватися для всіх 
подальших комунікацій 

 Заява про внесок повинна бути подана батьками / або тими, хто має тимчасову опіку в 
муніципалітеті, де дитина вітається. 

Слід зазначити, що: 
- необхідно подати заяву на кожного неповнолітнього, для якого вимагається внесок; 

 у разі відвідування більш ніж одного літнього табору необхідно подати заявку на кожен 
обраний літній центр; 

- неповнолітній, для якого вимагається внесок, повинен бути власником 
відповідної примітки/рахунку-фактури на оплату послуги літнього центру, або, у 
тому випадку, якщо записка / рахунок-фактура видається на ім'я власника батьківської 
відповідальності / законної опіки або тим, хто має тимчасову опіку в муніципалітеті, де 
вітається дитина, ім'я неповнолітнього, для якого вимагається внесок, і його 
податковий кодекс повинні бути чітко вказані в описі примітки / рахунка-фактури,  
під штрафом за втрату відшкодування. Тому в момент реєстрації в літній центр 
рекомендується правильно повідомити дані власника примітки / рахунку-фактури. 

- заявник, який бере участь у цьому оголошенні, уповноважує Спілку Терре д'Арджине 
передавати власні персональні дані та неповнолітнього, щодо якого він подає заяву 
керівникам послуг, зазначених у запиті на внесок, як це дозволено в статті 
Конфіденційності Політики конфіденційності.13 Eu Reg. 679/206. Відмова від цього 
призведе до відмови від призначення  
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5. Порядок допуску до внеску. Попередній список 

Кожній заявці, поданій до літніх таборів і оперативно переданій ними до Спілці Терре-
д'Арджине, буде присвоєно загальний номер протоколу Спілки Терре д'Арджине, який буде 

розумітися як ідентифікаційний номер, який буде використовуватися для формування 

тимчасового списку тих, хто має право на внесок.. 

Після закінчення терміну подачі заявок, тимчасовий список, єдиний для всієї Спілки, буде 

складений на підставі дати присвоєння Генерального протоколу. 

 

6.Методи виплати внеску та контролю. Остаточний список 

 Літні табори, які прийматимуть українських дітей та молодь, надсилатимуть безпосередньо 
до Спілці Терре-д'Арджине -освітніх послуг та освітнього сектору примітки/рахунки-фактури, 

що стосуються частоти відвідування 

Примітки/рахунки-фактури на ім'я неповнолітнього, видані менеджером, повинні містити: 

- назву організації , яка їх випускає 

- дата, номер примітки/рахунку-фактури 

- податковий кодекс неповнолітнього  

- кількість тижнів, що відвідуються в літньому центрі, щоденна / щотижнева плата і загальна 

сума вартості використаної послуги.  

- вказівка власника батьківської відповідальності / законної опіки або тих, хто має тимчасову 
опіку в муніципалітеті, де вітається дитина, хто звернувся з проханням про внесок 

У тому випадку, якщо записка / інвойс видається на ім'я власника батьківської 
відповідальності / юридичної опіки або тим, хто має тимчасову опіку в муніципалітеті, де 

вітається неповнолітній, з проханням про внесок, необхідно чітко повідомити ім'я та 
податковий кодекс неповнолітнього в описі примітки / рахунка-фактури. 

Керівники літніх таборів доставлять до сектору освітніх послуг та освіти Спілці 
примітки/рахунки-фактури, видані наприкінці літнього відвідування табору. 

Спілка Терре д'Арджине перейде до складання остаточного списку українських дітей та 

молоді, які фактично відвідали літній центр серед учасників проекту, із зазначенням суми 

наданого внеску, який буде виплачений безпосередньо менеджеру літнього центру.  

Спілка по закінченню всієї діяльності літніх таборів завершенню збіру документації, 
завершенню розслідування та перевірки для кількісної оцінки регіонального внеску, що 

надається кожному неповнолітньому (як зазначено в пункті 2.Розмір внеску та довідкового 
періоду), перейде до розробки остаточного переліку, який буде затверджений актом 

Директора та опублікований на веб-сайті Спілці. 

7. Розрахунок внеску 

Після того, як остаточний список тих, хто має право на відповідний внесок, буде 

затверджений, Спілка сплатить внесок, наданий шляхом спрямування платежу 
безпосередньо оператору літнього центру. 
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8. Відповідальний за процедуру та довідки 

Відповідальною за процедуру є д-р Крістіна Морселлі, виконавчий інструктор служби 

«Бюджет, доступ та адміністративні послуги» сектору освітніх послуг та освіти Спілки Терре 

д'Арджине 

 
За будь-якою інформацією Ви можете звернутися до сектору освітніх послуг та освіти Спілки 
в робочий час за наступними номерами: 059/649700 – 059/649730 
або надіслати електронний лист на pubblica.istruzione@terredargine.it 

Вся інформація, що стосується Проекту, буде опублікована на веб-сайті Спілки Терре 
д'Арджине на спеціальній сторінці. 

 

 

 Carpi, дата цифрового підпису 
 

  l Менеджер сектору 
   Освітні послуги та освіта 

  Dott. Francesco Scaringella 
  Документ, підписаний у цифровому вигляді 
                                                                                             відповідно до Законодавчого указу 82/2005 s.m.i.  
     пов'язаних з ними стандартів. 

                                                                                           Замінює паперовий документ і власноручний підпис 


