
„„Edukacja bez barier Edukacja bez barier -- upowszechnienie i zapewnienie  upowszechnienie i zapewnienie  

wysokiej  jakowysokiej  jakośści  edukacji przedszkolnej w ramach ZIT WrOF, ci  edukacji przedszkolnej w ramach ZIT WrOF, 

RPO WD 2014RPO WD 2014--20202020””

Warunki realizacji projektu dotyczWarunki realizacji projektu dotycząącego obszaru cego obszaru 

„„przedszkoliprzedszkoli”” w ramach RPO WD 2014w ramach RPO WD 2014--20202020

Anna Prostak, ZAnna Prostak, Z--ca Dyr. ZOJM ca Dyr. ZOJM 

1



Typy projektTypy projektóów/ obszary projektuw/ obszary projektu

10.1.A. 10.1.A. Uruchamianie nowych miejscUruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z , w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepeniepełłnosprawnonosprawnośściami, w istniejciami, w istniejąących lub nowych ocych lub nowych ośśrodkach edukacji przedszkolnej m.in. rodkach edukacji przedszkolnej m.in. 

specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc altspecjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad ernatywnych form opieki nad 

dziedzieććmi w wieku przedszkolnym. mi w wieku przedszkolnym. 

MoMożżliwe sliwe sąą nastnastęępujpująące wydatki ce wydatki zwizwiąązane utworzeniem nowego miejsca przedszkolnego zane utworzeniem nowego miejsca przedszkolnego 

m.in. :  adaptacja pomieszczem.in. :  adaptacja pomieszczeńń, modernizacja, zakup i monta, modernizacja, zakup i montażż wyposawyposażżenia, zakup pomocy enia, zakup pomocy 

dydaktycznych, budowa placu zabaw, modyfikacja przestrzeni wspiedydaktycznych, budowa placu zabaw, modyfikacja przestrzeni wspierajrająąca rozwca rozwóój j 

psychoruchowy i poznawczy dzieci, biepsychoruchowy i poznawczy dzieci, bieżążące funkcjonowanie utworzonego miejsca (m.in. ce funkcjonowanie utworzonego miejsca (m.in. 

wynagrodzenie nauczycieli i personelu)wynagrodzenie nauczycieli i personelu)
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Typy projektTypy projektóów/ obszary projektuw/ obszary projektu

10.1.B. 10.1.B. Dodatkowe zajDodatkowe zajęęcia edukacyjne i specjalistyczne cia edukacyjne i specjalistyczne majmająące na celu rozwce na celu rozwóój dzieci na wczesnym etapie j dzieci na wczesnym etapie 

edukacji, poprzez rozszerzenie oferty oedukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośśrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęęcia zwicia zwięększajkszająące ce 

szanse edukacyjne dzieci oraz wyrszanse edukacyjne dzieci oraz wyróównujwnująące zdiagnozowane deficyty oraz dostosowanie istniejce zdiagnozowane deficyty oraz dostosowanie istniejąących miejsc cych miejsc 

wychowanie przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepewychowanie przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełłnosprawnonosprawnośściami.ciami.

Wykaz dodatkowych zajWykaz dodatkowych zajęćęć obejmuje:obejmuje:

a) a) zajzajęęcia specjalistyczne takie jak zajcia specjalistyczne takie jak zajęęcia: cia: korekcyjnokorekcyjno--kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz 

inne zajinne zajęęcia o charakterze terapeutycznymcia o charakterze terapeutycznym;;

b) b) zajzajęęcia w ramach cia w ramach wczesnego wspomagania rozwojuwczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie ow rozumieniu ustawy o systemie ośświaty;wiaty;

c) c) zajzajęęcia cia stymulujstymulująące rozwce rozwóój psychoruchowy j psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;np. gimnastyka korekcyjna;

d) d) zajzajęęcia rozwijajcia rozwijająące ce kompetencje spokompetencje społłecznoeczno--emocjonalneemocjonalne;;

e)  zaje)  zajęęcia rozwijajcia rozwijająące u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbce u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbęędnych na rynku pracy (tj. dnych na rynku pracy (tj. 

porozumiewanie siporozumiewanie sięę w jw jęęzykach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencjezykach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo naukowo ––

techniczne, kompetencje informatyczne, umiejtechniczne, kompetencje informatyczne, umiejęętnotnośćść uczenia siuczenia sięę, kompetencje spo, kompetencje społłeczne, inicjatywnoeczne, inicjatywnośćść i i 

przedsiprzedsięębiorczobiorczośćść) oraz w) oraz włłaaśściwe postawy/ umiejciwe postawy/ umiejęętnotnośści (kreatywnoci (kreatywnośćść, innowacyjno, innowacyjnośćść, praca zespo, praca zespołłowa oraz owa oraz 

pobudzajpobudzająące ciekawoce ciekawośćść śświata).wiata)... 33



Typy projektTypy projektóów/ obszary projektuw/ obszary projektu

10.1.C. 10.1.C. Doskonalenie umiejDoskonalenie umiejęętnotnośści i kompetencji zawodowych nauczycieli ci i kompetencji zawodowych nauczycieli oośśrodkrodkóów wychowania w wychowania 

przedszkolnego, niezbprzedszkolnego, niezbęędnych do pracy z dziednych do pracy z dzieććmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziemi w wieku przedszkolnym, w tym z dzieććmi ze specjalnymi mi ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczegpotrzebami edukacyjnymi, w szczegóólnolnośści poprzez wspci poprzez wspóółłpracpracęę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych. Wsparcie mosytuacjach trudnych. Wsparcie możże bye byćć realizowane zwrealizowane zwłłaszcza przez:aszcza przez:

a) doradztwo, kursy, szkolenia doskonala) doradztwo, kursy, szkolenia doskonaląące oraz studia podyplomowece oraz studia podyplomowe spespełłniajniająące wymogi okrece wymogi okreśślane w lane w 

rozporzrozporząądzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wydzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyżższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardszego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardóów ksztaw kształłcenia cenia 

przygotowujprzygotowująącego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz inne formy podwycego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz inne formy podwyżższenia kwalifikacji pod kszenia kwalifikacji pod kąątem tem 

rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowychrozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz woraz włłaaśściwej postawy (m.in. kreatywnociwej postawy (m.in. kreatywnośćść, , 

innowacyjnoinnowacyjnośćść, praca zespo, praca zespołłowa, ciekawoowa, ciekawośćść śświata), jak tewiata), jak teżż wwłłaaśściwego wykorzystania narzciwego wykorzystania narzęędzi wspierajdzi wspierająących cych 

pomoc psychologicznopomoc psychologiczno--pedagogicznpedagogicznąą;;

b) b) wspieranie istniejwspieranie istniejąących, budowanie nowych i moderowanie cych, budowanie nowych i moderowanie sieci wspsieci wspóółłpracy i samoksztapracy i samokształłcenia nauczycielicenia nauczycieli;;

c) wspc) wspóółłpracpracęę ze specjalistycznymi oze specjalistycznymi ośśrodkamirodkami, np. specjalnymi o, np. specjalnymi ośśrodkami szkolnorodkami szkolno--wychowawczymi, poradniami wychowawczymi, poradniami 

psychologicznopsychologiczno--pedagogicznymi, opedagogicznymi, ośśrodkami wychowania przedszkolnego i szkorodkami wychowania przedszkolnego i szkołłami ksztaami kształłccąącymi dzieci i mcymi dzieci i młłodzieodzieżż z z 

niepeniepełłnosprawnonosprawnośściami, (m.in. praktyki, staciami, (m.in. praktyki, stażże).e).
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Limity i ograniczenia w realizacji projektLimity i ograniczenia w realizacji projektóów:w:

1.1.Brak moBrak możżliwoliwośści zastci zastęępowania dziapowania działłaańń finansowanych ze finansowanych ze śśrodkrodkóów publicznych w publicznych śśrodkami unijnymi.rodkami unijnymi.

2.2.Wsparcie skierowane do nauczycieli/ pracownikWsparcie skierowane do nauczycieli/ pracownikóów pedagogicznych przedszkoli/kadry przedszkoli mow pedagogicznych przedszkoli/kadry przedszkoli możże e 

bybyćć realizowane wyrealizowane wyłąłącznie cznie jako wsparcie uzupejako wsparcie uzupełłniajniająącece w projektach skierowanych do przedszkoli i innych w projektach skierowanych do przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego.form wychowania przedszkolnego.

3.3.Liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wLiczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wychowania przedszkolnego ychowania przedszkolnego 

odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3--letniej zapotrzebowaniu na usletniej zapotrzebowaniu na usłługi edukacji ugi edukacji 

przedszkolnej na terenie gminy/powiatu, na ktprzedszkolnej na terenie gminy/powiatu, na któórych srych sąą one tworzoneone tworzone

4.4.Brak moBrak możżliwoliwośści dofinansowania projektu, jeci dofinansowania projektu, jeśśli zapotrzebowanie na usli zapotrzebowanie na usłługi edukacji przedszkolnej w ugi edukacji przedszkolnej w 

obszarze objobszarze objęętym dziatym działłaniami projektowymi moaniami projektowymi możże bye byćć zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc 

wychowania przedszkolnego.wychowania przedszkolnego.

5.5.Dodatkowe zajDodatkowe zajęęcia dla dzieci bez niepecia dla dzieci bez niepełłnosprawnonosprawnośści sci sąą uzupeuzupełłniajniająące ce w stosunku do dziaw stosunku do działłaańń

ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. nego. KaKażżdorazowo musi bydorazowo musi byćć

odnotowany wzrost liczby dzieci uczestniczodnotowany wzrost liczby dzieci uczestnicząących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo cych w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo 

we wspartym owe wspartym ośśrodku wychowania przedszkolnego.rodku wychowania przedszkolnego.

6.6.Wsparcie skutkuje zwiWsparcie skutkuje zwięększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegajkszeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegająących pod konkretny organ cych pod konkretny organ 

prowadzprowadząący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku popcy na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzajrzedzająącego rok rozpoczcego rok rozpoczęęcia cia 

realizacji projektu (warunek nie dotyczy wsparcia na rzecz dziecrealizacji projektu (warunek nie dotyczy wsparcia na rzecz dzieci z niepei z niepełłnosprawnonosprawnośściami).ciami).
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Limity i ograniczenia w realizacji projektLimity i ograniczenia w realizacji projektóów:w:

7.7.Kwota wydatkKwota wydatkóów na realizacjw na realizacjęę zajzajęćęć dodatkowych mododatkowych możże stanowie stanowićć nie winie więęcej nicej niżż 30 % koszt30 % kosztóów w 

bezpobezpośśrednich projekturednich projektu. Limit nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty edukac. Limit nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla yjnej dla 

dzieci z niepedzieci z niepełłno sprawnono sprawnośściami.ciami.

8.8.Finansowanie dziaFinansowanie działłalnoalnośści bieci bieżążącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w cej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w 

ramach projektramach projektóów wspw wspóółłfinansowanych ze finansowanych ze śśrodkrodkóów EFS mow EFS możżliwe jest przez okres liwe jest przez okres nie dnie dłłuużższy niszy niżż 12 12 

miesimiesięęcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęćęć w ow ośśrodkach wychowania przedszkolnego, rodkach wychowania przedszkolnego, w w 

ktktóórych zostarych zostałły utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, y utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa siodbywa sięę taktakżże przez okres e przez okres 

nie dnie dłłuużższy niszy niżż 12 miesi12 miesięęcy.cy.

9.9.KoniecznoKoniecznośćść zachowania trwazachowania trwałłoośści utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania ci utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania 

przedszkolnego przez okres przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakoco najmniej 2 lat od daty zakońńczenia realizacji projektuczenia realizacji projektu, okre, okreśślonej w lonej w 

umowie o dofinansowanie projektu.umowie o dofinansowanie projektu.

10.10.Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejWsparcie na rzecz doskonalenia umiejęętnotnośści i kompetencji zawodowych nauczycieli ci i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie trwa nie 

ddłłuużżej niej niżż finansowanie dziafinansowanie działłalnoalnośści bieci bieżążącej cej nowo utworzonych miejsc wychowania nowo utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego.przedszkolnego.

11.11.Skala dziaSkala działłaańń prowadzonych przed rozpoczprowadzonych przed rozpoczęęciem realizacji projektu nie mociem realizacji projektu nie możże ulec zmniejszeniu e ulec zmniejszeniu w w 

stosunku do skali dziastosunku do skali działłaańń w okresie 12 miesiw okresie 12 miesięęcy poprzedzajcy poprzedzająących realizacjcych realizacjęę projektu.projektu.

12.12.Dodatkowe zajDodatkowe zajęęcia mogcia mogąą bybyćć realizowane w OWP, realizowane w OWP, w ktw któórych w takim samym zakresie nie byrych w takim samym zakresie nie byłły y 

one finansowane od co najmniej 12 miesione finansowane od co najmniej 12 miesięęcycy
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Proponowany wstProponowany wstęępny harmonogram realizacji projektu pny harmonogram realizacji projektu 

(do ewentualnej modyfikacji po opracowaniu za(do ewentualnej modyfikacji po opracowaniu załłoożżeeńń wniosku) :wniosku) :

••Opublikowanie ogOpublikowanie ogłłoszenia o  konkursie przez Instytucjoszenia o  konkursie przez Instytucjęę ZarzZarząądzajdzająąccąą RPO WD/ ZIT WROFRPO WD/ ZIT WROF: : 

30 pa30 paźździernik 2015 (maj/czerwiec 2016 podpisanie umowy o dofinansowandziernik 2015 (maj/czerwiec 2016 podpisanie umowy o dofinansowanie)ie)

••Planowana data rozpoczPlanowana data rozpoczęęcia realizacji projektu (dziacia realizacji projektu (działłania przygotowawcze do uruchomienia ania przygotowawcze do uruchomienia 

zadazadańń merytorycznych m.in. zaangamerytorycznych m.in. zaangażżowanie prowadzowanie prowadząących zajcych zajęęcia, zamcia, zamóówienia publiczne, wienia publiczne, 

organizacja dostaw pomocy dydaktycznych, wyposaorganizacja dostaw pomocy dydaktycznych, wyposażżenia itp.) enia itp.) : : 

czerwiecczerwiec 2016 2016 

••Planowana data rozpoczPlanowana data rozpoczęęcia realizacji zadacia realizacji zadańń merytorycznych ( finansowanie nowych miejsc merytorycznych ( finansowanie nowych miejsc 

w przedszkolu, zajw przedszkolu, zajęęcia dodatkowe, doskonalenia nauczycielcia dodatkowe, doskonalenia nauczycieli): i): 

WrzesieWrzesieńń 2016/Pa2016/Paźździernik 2016dziernik 2016

••Planowana data zakoPlanowana data zakońńczenia realizacji zadaczenia realizacji zadańń merytorycznych (po 12 miesimerytorycznych (po 12 miesiąącach)cach)

SierpieSierpieńń 2017 2017 

••Planowana data zakoPlanowana data zakońńczenia realizacji projektu: czenia realizacji projektu: 

PaPaźździernik/Listopad  2017 (razem 17dziernik/Listopad  2017 (razem 17--18 miesi18 miesięęcy)cy)

••KoKońńcowy wniosek o pcowy wniosek o płłatnoatnośćść

Listopad/GrudzieListopad/Grudzieńń 2017 2017 
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Harmonogram prac nad wnioskiem aplikacyjnym (czerwiec Harmonogram prac nad wnioskiem aplikacyjnym (czerwiec –– papaźździernik 2015) :dziernik 2015) :

1.1.Wyznaczenie przez JST zainteresowane udziaWyznaczenie przez JST zainteresowane udziałłem w projekcie osem w projekcie osóób kontaktowych b kontaktowych --

przekazanie informacji do Dziaprzekazanie informacji do Działłu Projektu Projektóów ZOJM w ZOJM (zrealizowane)(zrealizowane)

2.2.Przekazanie  do DziaPrzekazanie  do Działłu Projektu Projektóów ZOJM listy teleadresowej placw ZOJM listy teleadresowej placóówek wychowania wek wychowania 

przedszkolnego przedszkolnego (zrealizowane)(zrealizowane)

3.3.Ocena moOcena możżliwoliwośści uczestnictwa placci uczestnictwa placóówek wychowania przedszkolnego w wek wychowania przedszkolnego w 

przygotowywanym projekcie przygotowywanym projekcie –– ankieta przygotowana przez Dziaankieta przygotowana przez Działł ProjektProjektóów ZOJM wysw ZOJM wysłłana ana 

pocztpocztąą elektronicznelektronicznąą (zrealizowane)(zrealizowane)

4.4.Stworzenie listy placStworzenie listy placóówek wychowania przedszkolnego, ktwek wychowania przedszkolnego, któóre zostanre zostanąą objobjęęte projektem te projektem 

–– we wspwe wspóółłpracy z przedstawicielami JST pracy z przedstawicielami JST –– spespełłniajniająących zacych załłoożżenia wskazana w aktualnych enia wskazana w aktualnych 

dokumentach (SZOOP, Wytyczna  MIR)  dokumentach (SZOOP, Wytyczna  MIR)  (zrealizowane)(zrealizowane)

5.5.Ankiety merytoryczna dotyczAnkiety merytoryczna dotycząąca dziaca działłaańń planowanych w danym oplanowanych w danym ośśrodku wychowania rodku wychowania 

przedszkolnego na rok 2016/2017  (podstawa do przedszkolnego na rok 2016/2017  (podstawa do „„agregowania zapotrzebowaniaagregowania zapotrzebowania”” na na 

poziomie capoziomie całłego projektu  ego projektu  -- papaźździernik 2015 !dziernik 2015 !

6.6.Publikacja ogPublikacja ogłłoszenia o naborze wraz z Regulaminem konkursu oszenia o naborze wraz z Regulaminem konkursu –– 30 pa30 paźździernika 2015 dziernika 2015 

(rozpocz(rozpoczęęcie przyjmowania wnioskcie przyjmowania wnioskóów od 30 listopada 2015, najpw od 30 listopada 2015, najpóóźźniejszy termin zniejszy termin złłoożżenia enia 

ostatniego wniosku o postatniego wniosku o płłatnoatnośćść -- maj 2018,  maj 2018,  alokacja na nabalokacja na nabóór: 10 568 751  zr: 10 568 751  złł --

dofinansowanie z UE na projekty z obszaru ZIT WrOF),  dofinansowanie z UE na projekty z obszaru ZIT WrOF),  weryfikacja zaweryfikacja załłoożżeeńń projektu w projektu w 

kontekkontekśście opublikowanej dokumentacji konkursowej !cie opublikowanej dokumentacji konkursowej ! (zrealizowane)(zrealizowane)
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Harmonogram prac nad wnioskiem aplikacyjnym (listopad Harmonogram prac nad wnioskiem aplikacyjnym (listopad -- grudziegrudzieńń):):

6.6.Spotkania, kontakty telefoniczne, mailowe  przedstawicieli JST iSpotkania, kontakty telefoniczne, mailowe  przedstawicieli JST i placplacóówek wychowania wek wychowania 

przedszkolnego w celu finalnego opracowania  zakresu merytorycznprzedszkolnego w celu finalnego opracowania  zakresu merytorycznego projektu w ego projektu w 

podziale na dane przedszkolepodziale na dane przedszkole–– listopad /grudzielistopad /grudzieńń 2015 2015 

7.7.Listy intencyjne/umowy partnerskie Listy intencyjne/umowy partnerskie -- wspwspóółłpraca z Wydziapraca z Wydziałłem Zarzem Zarząądzania Funduszami, dzania Funduszami, 

partnerami projektu (koordynacja wsppartnerami projektu (koordynacja wspóółłpracy/ podpisywanie dokumentpracy/ podpisywanie dokumentóów  w  –– WZF) WZF) ––

listopad/grudzielistopad/grudzieńń 20152015

8.8.Przygotowanie i zgPrzygotowanie i zgłłoszenie poprzez aplikacje elektronicznoszenie poprzez aplikacje elektronicznąą (Systemu Naboru i Oceny (Systemu Naboru i Oceny 

WnioskWnioskóów  w  -- SNOW) ostatecznego wniosku o dofinansowanie SNOW) ostatecznego wniosku o dofinansowanie -- DziaDziałł ProjektProjektóów ZOJM, w ZOJM, do do 

14 grudnia 2015 (koniec naboru)14 grudnia 2015 (koniec naboru)

9.9.Akceptacja wniosku, weryfikacja kompletnoAkceptacja wniosku, weryfikacja kompletnośści/podpisy osci/podpisy osóób upowab upoważżnionych na wersji nionych na wersji 

papierowej, dostarczenie wersji papierowej  do IZ RPOWDpapierowej, dostarczenie wersji papierowej  do IZ RPOWD-- WZF, WZF, do 14 grudnia 2015 do 14 grudnia 2015 

(koniec naboru)(koniec naboru)

10.10.Rozstrzygniecie konkursu: Rozstrzygniecie konkursu: maj/czerwiec 2015 /maj/czerwiec 2015 /

11.11.Umowa o dofinansowanie projektu : Umowa o dofinansowanie projektu : czerwiec/lipiec 2015czerwiec/lipiec 2015
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