Zarząd Województwa Lubuskiego
ogłasza nabór na projekty realizowane w trybie systemowym
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”
Projekt realizowany w trybie systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmuje:
1) Działania w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w zakresie:
a) organizacji plac u zabaw w szczególności poprzez:
− zakup wyposażenia;
− montaż placu zabaw;
− wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem.
b) dostosowania pomieszczeń.
c) wyposażenie lub doposażenie oddziałów przedszkolnych poprzez zakup:
− wyposażenia do utrzymania czystości;
− mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych artykułów plastycznych;
− sprzętu ITC;
− wyposażenie lub doposażenie kuchni.

Kwota dofinansowania w ramach naboru wynosi 3

490 800,00 zł

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą

od 30.08.2013 roku do 04.11.2013 roku
w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Podgórna 7, 65–057 Zielona Góra, kancelaria ogólna pok. nr 59 (parter)
lub
w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski

O dofinansowanie projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL mogą ubiegać się
organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi.
Lista oddziałów przedszkolnych została określona w Załącznikach nr 2 i 3 do „Zasad przygotowania,
realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie
przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości
usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”.

Zasady dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie dostępne są w:
¾ Punkcie Informacyjnym EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Braci Gierymskich 99a, 65–140 Zielona Góra, parter, pok. 101,
¾ Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski
oraz na stronach internetowych www.efs.lubuskie.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym EFS, tel. (68) 45 65 521,
info@efs.lubuskie.pl.
oraz
w punkcie informacyjnym Wydziału Zamiejscowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
z siedzibą w Gorzowie Wlkp., tel. (95) 73 90 374, bg@lubuskie.pl
oraz w
¾ Regionalnym Ośrodku EFS w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 72 27 325
¾ Regionalnym Ośrodku EFS w Zielonej Górze ul. Jedności 19, 65-018 Zielona Góra
tel. (68) 30 70 938

