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Fundusze Europejskie na wsparcie przedszkoli i Warsztatów Terapii
Zajęciowej
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż od 10.02.2017 r. do 28.02.2017 r. będzie trwał
nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania –
Fundusz Biebrzański w zakresie:

TYP PROJEKTU NR 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej.
Kto może składać wnioski?
Podmioty z obszaru realizacji LSR (inne niż Lokalne Grupy Działania) lub realizujące projekty na obszarze LSR z
wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć
publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy
wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia
2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania
tych form oraz sposobu ich działania.
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej
określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów
wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015, poz. 2009).
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 4 zgodnie
z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 tj.: W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektów mających na celu
zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w szczególności poprzez:
a) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami;
b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej
dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu
wynikającego z niepełnosprawności;
c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse
edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci
obejmuje wyłącznie:
− zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.

poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o
charakterze terapeutycznym;
− zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
− zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
− zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
Typ projektu c) może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a) lub
4b).
d) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania
przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym
radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie
projektu 4a) lub 4b).
e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w
językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność
uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w
szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP, realizacja dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań,
warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP w celu realizacji
programów edukacyjnych.
f) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz
form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych,
matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz
właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność,
inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (wyłącznie jako uzupełnienie działań
wskazanych w typie projektu 4e).
Finanse
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 550 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 500 000,00 PLN
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi
95%.
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków
kwalifikowanych projektu.

TYP PROJEKTU NR 8 – Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 8 zgodnie
z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 tj.: Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z
niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ poprzez: 8b) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych
osób w istniejących WTZ; wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej
integracji.

Kto może składać wnioski?
Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z
wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:
a)

instytucje pomocy i integracji społecznej:
i)
jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej;
ii) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
iii) inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym
celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);
b) podmioty ekonomii społecznej:
i)
przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
ii)
podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym:
a. CIS i KIS;
b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
iii)
organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z
późn. zm.);
iv)
podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego
leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej;
c) jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb
zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Finanse
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 400 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 PLN
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi
95%.
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków
kwalifikowanych projektu.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej Lokalnej
Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: www.biebrza-leader.pl
Osoby zainteresowane zapraszamy również na spotkanie doradcze, które odbędzie się
03.02.2017 r. w biurze LGD-Fundusz Biebrzański (szczegóły na naszej stronie internetowej).

