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NAZWA I NUMER KONKURSU

Edukacja przedszkolna
BUDŻET KONKURSU

42 500 000,00 PLN

Poziom dofinansowania: 85%

TERMIN NABORU

KTO MOŻE
APLIKOWAĆ?

8 sierpnia 2019r.

Wszystkie

podmioty

z

wyłączeniem

osób

fizycznych

nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W ramach konkursu można realizować projekty zwiększające
dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla
dzieci z niepełnosprawnościami) poprzez:

DZIAŁANIA MOŻLIWE
DO DOFINANSOWANIA

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego
w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej
bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej
bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca
wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie
pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i
dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy;
2. Rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia

zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane
w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np.
zajęcia

z logopedą, psychologiem, pedagogiem

i

terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji
przedszkolnej,

w

tym

szkolenia/warsztaty

dla

rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element
projektu wskazanego w pkt. 1);
3. Wsparcie, w ramach kursów, studiów podyplomowych,
podwyższenia

kwalifikacji

przedszkolnego

w

nauczycieli

zakresie

wychowania

wykonywanej

pracy

(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

1. Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy, a
dofinansowanie działalności bieżącej w ramach projektu
nie przekracza 12 miesięcy.
2. We

wniosku

o

dofinansowanie

zawarto

analizę

potwierdzającą, iż liczba nowo utworzonych w ramach
KRYTERIA DOSTĘPU

projektu miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada
faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3letniej zapotrzebowaniu na tego typu usługi na obszarze
realizacji projektu (uwzględnia zmiany demograficzne,
które nastąpią w okresie realizacji i trwałości projektu).
3. Wnioskodawca

lub

partner

jest/będzie

organem

prowadzącym Ośrodek Wychowania Przedszkolnego
(OWP), do którego skierowane jest wsparcie w ramach
projektu.

1. Dodatkowo punktowane będzie utworzenie miejsca
wychowania przedszkolnego w OWP, który nie korzystał
w ww. zakresie ze środków EFS dostępnych w ramach
programów

operacyjnych

poprzedzających

w

moment

ciągu

36

złożenia

miesięcy

wniosku

o

dofinansowanie. – 2 punkty
2. Dodatkowo punktowane będzie utworzenie miejsca
wychowania przedszkolnego w gminie o poziomie
upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla
województwa wielkopolskiego. – 8 punktów
Wykaz

gmin

przedszkolnego

o

poziomie

poniżej

średniej

upowszechnienia
dla

województwa

wielkopolskiego stanowi załącznik nr 8.17.
3. Premiowane będą projekty realizowane wyłącznie na
KRYTERIA
PREMIUJĄCE

terenach

wiejskich

województwa

wielkopolskiego.

Tereny wiejskie – zgodnie z definicją GUS. – 5 punktów
4. Premiowane będą projekty, w ramach których wsparte
OWP zapewniają wykwalifikowaną kadrę do opieki nad
dziećmi z niepełnosprawnościami lub w przypadku
braku ww. kadry premiowane będą projekty, które
przewidują

wsparcie

dla

nauczycieli

w

zakresie

podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji w zakresie
pedagogiki specjalnej. – 6 punktów
5. Dodatkowo punktowane będzie utworzenie miejsca
wychowania

przedszkolnego

na

-

obszarze

o

najniższym dostępie do usług warunkujących możliwości
rozwojowe

-

zgodnie

z

regionalnymi

Obszarami

Strategicznej Interwencji – OSI, tj. według Zasad i
kryteriów wyznaczania obszarów funkcjonalnych w
województwie wielkopolskim. Dokument wdrożeniowy
zaktualizowanej

Strategii

rozwoju

województwa

wielkopolskiego do 2020 rok. – 5 punktów
Wykaz Obszarów Strategiczne Interwencji stanowi
załącznik do Regulaminu konkursu.
6. Premiowane będą projekty koncentrujące wsparcie na
obszarach miast średnich, w tym w szczególności miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. – 5
punktów
Lista

miast

społeczno-

średnich,

w

gospodarcze

tym

tracących

stanowi

funkcje

załącznik

do

dokumentacji konkursowej.

1. Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu
INNE WAŻNE

własnego Beneficjenta stanowiącego 15% wydatków

INFORMACJE

kwalifikowalnych.

2. Koszt

jednostkowy

utworzenie

wsparcia

jednego

przypadający

miejsca

na

wychowania

przedszkolnego (wraz z działaniami pobocznymi, tj.
zajęciami dodatkowymi dla dzieci oraz wsparciem dla
nauczycieli) nie powinien przekroczyć kwoty 23 695,00
PLN.
3. Planowany
przypada

termin
na

zakończenia

styczeń

2020

oceny
r.

projektów

Wnioskodawca

zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie realizacji
projektu nie później niż na II kwartał 2020 roku.

4. Zakres wsparcia udzielanego w ramach WRPO 2014+
na

rzecz

wychowania

przedszkolnego

obejmuje

następujące działania:


tworzenie

nowych

miejsc

wychowania

przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub
nowo utworzonych OWP (również specjalnych i

integracyjnych);


dostosowanie

istniejących

przedszkolnego

do

miejsc

wychowania

potrzeb

dzieci

z

niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej
oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej
dziecku

z

niepełnosprawnością

udział

w

wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie
deficytu wynikającego z niepełnosprawności lub
dostosowanie

istniejących

przedszkolnego

do

miejsc
potrzeb

niepełnosprawnościami

pod
lub

niepełnosprawności

wychowania
dzieci

kątem

z

konkretnej

konkretnych

dzieci

(użytkowników);


rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia
wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie
stwierdzonych deficytów;



wydłużenie godzin pracy OWP;



doskonalenie

umiejętności,

kompetencji

lub

kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami,
w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

5. Interwencja

w

zakresie

tworzenia

nowych

miejsc

wychowania przedszkolnego musi spełniać łącznie
następujące warunki:


wsparcie umożliwia zakładanie nowych OWP albo
wsparcie dla funkcjonujących OWP;



wsparcie

skutkuje

zwiększeniem

liczby

miejsc

przedszkolnych podlegających pod konkretny organ
prowadzący na terenie danej gminy/miasta w
stosunku do danych z roku poprzedzającego rok
rozpoczęcia realizacji projektu;


liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia
nowych

miejsc

wychowania

przedszkolnego

odpowiada faktycznemu i

prognozowanemu

w

perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi
edukacji przedszkolnej w gminie/na terenie miasta,
w których są one tworzone. Interwencja nie jest
możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi
edukacji

przedszkolnej

w

obszarze

objętym

działaniami projektowymi może być zaspokojone
przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania
przedszkolnego;


nowe

miejsca

wychowania

przedszkolnego

są

tworzone:
o

w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w
budynkach po byłych placówkach oświatowych,
pomieszczeniach domów kultury, żłobkach, itd.,
albo

o

w budynkach innych niż ww. wymienione, w tym
np.: zlokalizowanych przy urzędach gminy, w
pomieszczeniach

remiz

strażackich,

w

pomieszczeniach ośrodków zdrowia, albo
o

w funkcjonujących OWP, albo

o

w nowej bazie lokalowej, pod warunkiem
uwzględnienia niezbędnych wymogów



w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie
nowych

miejsc

możliwe

są

wychowania

działania

przedszkolnego

obejmujące

następujące

kategorie wydatków:
o

dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń, w
tym

m.

in.

do

wymogów

budowalnych,

sanitarno-higienicznych;
o

dostosowanie
przedszkoli

istniejącej

bazy

nowo

tworzonych

do

lokalowej
miejsc

wychowania przedszkolnego;
o

zakup i montaż wyposażenia, w tym: mebli,
wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu TIK,
oprogramowania;

o

zakup

pomocy

specjalistycznego

sprzętu

dydaktycznych,
lub

narzędzi

dostosowanych

do

rozpoznawania

potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych
środowiskowych

dzieci

i

czynników

wpływających

na

ich

funkcjonowanie w OWP, wspomagania rozwoju i
prowadzenia

terapii

dzieci

ze

specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi;
o

budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw
wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;

o

modyfikacja

przestrzeni

wspierająca

rozwój

psychoruchowy i poznawczy dzieci;
o

zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12
miesięcy
utworzonego

działalności

bieżącej

miejsca

nowo

wychowania

przedszkolnego, w tym: koszty wynagrodzenia
nauczycieli i personelu zatrudnionego w OWP,
koszty żywienia dzieci.
6. Wnioskodawca jest zobowiązany do zamieszczenia w
treści wniosku o dofinansowanie deklaracji, iż po
zakończeniu realizacji projektu, zapewni przez okres, co
najmniej 2 lat trwałość funkcjonowania utworzonych w
ramach

projektu

nowych

miejsc

wychowania

przedszkolnego. Przy czym trwałość funkcjonowania
nowych miejsc przedszkolnych należy rozumieć jako
instytucjonalną gotowość placówki do świadczenia usług
przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie
miejsc wychowania przedszkolnego finansowaną ze
środków innych niż europejskie.

