
 

   

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. 

WZBOGACENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PLACÓWEK 

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

TYP PROJEKTU NR 4  

(ZAPEWNIENIE WIĘKSZEJ DOSTĘPNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI 

EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ) 

WNIOSKODAWCA 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR (obejmującej gminy: gmina miejska 

Brańsk, gmina wiejska Brańsk, gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec, gmina miejsko-wiejska Czyżew, gmina 

Klukowo, gmina Kołaki Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Rudka, gmina Rutki 

Kossaki, gmina wiejsko-miejska Szepietowo, gmina Szumowo, gmina wiejska Wysokie Mazowieckie, gmina 

miejska Wysokie Mazowieckie, gmina wiejska Zambrów, gmina miejska Zambrów) 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. 

We wniosku o dofinansowanie powinna zostać zawarta jednoznaczna informacja, że Beneficjent jest lub będzie 

organem prowadzącym wszystkich ośrodków, z których dzieci i/lub nauczyciele są objęci wsparciem. 

 

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).  

 

FORMY WSPARCIA 

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i  udokumentowanych wydatków 

kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych. 

Transze dofinansowania przekazywane są na rachunek bankowy, wskazany w umowie o dofinansowanie 

projektu. Płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. Zarówno 

Beneficjenci jak i członkowie partnerstwa, którzy ponoszą wydatki w projekcie są zobowiązani do utrzymywania 

odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych 

z danym projektem.  

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA 

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel I. Edukacja i aktywizacja 

mieszkańców na rzecz wspierana rozwoju lokalnego LGD, Cel szczegółowy 1.1. Podniesienie jakości kształcenia 

dzieci i młodzieży na terenie LGD, PRZEDSIĘWZIECIE 1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek 

wychowania przedszkolnego, w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 

Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój 



 

   

 

 

lokalny, typ projektu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?  

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020)  oraz Lokalnej Strategii 

Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte 

projekty dotyczące  typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.:  

 

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez: 

4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się 

w językach obcych, matematyczno - przyrodniczych, 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 OWP1, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów. 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA 

Projekty składane w ramach naboru muszą być skierowane do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup 

docelowych dla Działania 9.1 wymienionych w SZOOP RPOWP 2014-2020), tj:  

Społeczność lokalna z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (w przypadku osób fizycznych uczą 

się, pracują lub zamieszkują ona na obszarze danej LGD w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,  

w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze danej LGD).  

 

Jednocześnie, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, w ramach typu projektu nr 4 ostatecznymi odbiorcami 

wsparcia jest grupa docelowa wskazana w Osi priorytetowej II RPOWP 2014-2020, tj: 

• dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. r. Prawo 

oświatowe; 

• nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym specjalnych  

i integracyjnych; 

• rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie z dnia 14 grudnia 

2016 r. r. Prawo oświatowe 

 

Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 

Wnioskodawca ma obowiązek wybrania z listy wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz wskaźników produktu 

wszystkich wskaźników adekwatnych do planowanych działań w projekcie oraz monitorowania ich w trakcie 

realizacji projektu.  

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Ośrodek Wychowania Przedszkolnego (OWP) - podmiot wskazany w art. 31 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe.. 



 

   

 

 

Projekt realizowany w partnerstwie 

W ramach naboru premiuje się projekty partnerskie z organizacją pozarządową, przez co rozumie się, że 

wnioskodawca jest organizacją pozarządową i/lub projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacją 

pozarządową. 

Projekty partnerskie z organizacją pozarządową, to wszelkie sposoby (formalne i nieformalne) włączenia tychże 

podmiotów w proces realizacji projektu.  

 

Kwalifikowalność wydatków  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatkiem kwalifikowanym jest wydatek 

spełniający łącznie następujące warunki: 

a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, z zachowaniem warunków 

określonych w podrozdziale 6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, 

b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami 

regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie, 

c) jest zgodny z RPOWP 2014-2020 i SZOOP RPOWP2014-2020, 

d) został uwzględniony w budżecie projektu, z zastrzeżeniem pkt 11 i 12 podrozdziału 8.3 Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków,  

e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, 

f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, 

g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów,  

h) został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków, 

i) został wykazany we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia  

i przekazywania danych w postaci elektronicznej, 

j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla 

wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4 podrozdziału 6.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, 

k) jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków lub określonymi przez IZ RPO.  

 

Wydatkiem niekwalifikowalnym jest każdy wydatek lub koszt poniesiony, który nie spełnia warunków 

określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Wydatki uznane za niekwalifikowalne, 

a związane z realizacją projektu, ponosi beneficjent jako strona umowy o dofinansowanie. 

 

Wkład własny mogą stanowić środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, 

które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Wnioskodawcy przekazane 

w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi różnicę między kwotą wydatków 

kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną Wnioskodawcy, zgodnie z poziomem dofinansowania 

dla projektu, rozumianą jako procent dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. 

  



 

   

 

 

FINANSE 

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego: 

- minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.  

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %. 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI 
 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby punktów w ramach 

oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami: 

1. Doradztwo 0-5 pkt. 

2. Oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane 0 – 3 pkt. 

3. Miejsce realizacji operacji 0 – 1 pkt. 

4. Wnioskodawca jest organizacją pozarządową i/lub projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacją 

pozarządową 0 – 2 pkt. 

5. Efektywność wskaźnikowa produktu 0-4 pkt. 

6. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi pracy 0-3 pkt. 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 18 pkt 

Minimalna liczba punktów jaką musi otrzymać operacja wynosi 7,2 pkt 

 

WARUNKI NABORU NR 4/2019 

Ogólna pula środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 389 915,33 PLN. 

Termin składania wniosków: od 13.05.2019 r. (godz.8.00) do 28.05.2019 r. (godz.15.30). 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 

ul. Mickiewicza 1a, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie 

II piętro, pok. 40 

tel.: 86 275 26 27 wew. 415 i 413 

www.bramanapodlasie, e-mail: biuro@bramanapodlasie.pl 


