
Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-117/16 dla Działania 10.1 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 
Poddziałania 10.1.2 – ZIT WrOF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Ogłoszenie o konkursie 

Wstępna informacja o 
naborze 

Konkurs nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-117/16 dla Działania 
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.2 – ZIT WrOF 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. 
 
Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji 
Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Instytucje te pełnią wspólnie 
rolę Instytucji Organizującej Konkurs.  
Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego. Zadania związane z naborem realizuje 
Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą 
we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17 kod pocztowy 50-412. 
Adres Instytucji Pośredniczącej ZIT WROF: Gmina 
Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8,  50-141 Wrocław. 

Termin, od którego można 
składać wnioski 

01 czerwca 2016 r. 

Termin, do którego można 
składać wnioski 

17 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 

Termin rozstrzygnięcia 
konkursu 

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia 
konkursu przypadnie na:  

 październik 2016 roku – w przypadku, gdy ocenie 
formalno-merytorycznej podlegać będzie do 
80 wniosków, 

 listopad 2016 roku w przypadku, gdy ocenie 
formalno-merytorycznej podlegać będzie od 81 do 
150 wniosków, 

 grudzień 2016 roku – w przypadku gdy ocenie 
formalno-merytorycznej podlegać będzie powyżej 
150 wniosków. 

Miejsce składania wniosków  Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za 
pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych 
dostępnego na stronie http:// generator-efs.dolnyslask.pl. 
 
Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:  
a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy 
Europejskich mieszczącej się pod adresem: 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 



Departament Funduszy Europejskich 
ul. Mazowiecka 17 
50-412 Wrocław 
II piętro, pokój nr 2020 
b) kurierem lub pocztą na adres:  
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Wydział Wdrażania EFS 
ul. Mazowiecka 17 

50-412 Wrocław. 

Sposób składania wniosków 
o dofinansowanie 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za 
pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych 
(SOWA). Następnie wniosek taki powinien zostać złożony w 
systemie SOWA. Jednocześnie, najpóźniej do dnia 
zakończenia naboru, do siedziby IOK należy dostarczyć 
jeden egzemplarz wydrukowanej z systemu SOWA 
papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym 
podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób 
uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz 
z podpisanymi załącznikami – jeśli dotyczy). Logowanie do 
systemu SOWA będzie możliwe najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia naboru. 

Kto może składać wnioski? W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu 
mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SzOOP 
RPO WD, tj.: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 
i stowarzyszenia;  

 jednostki organizacyjne jst;  

 organizacje pozarządowe;  

 organy prowadzące publiczne i niepubliczne 
przedszkola i inne formy wychowania 
przedszkolnego; 

 przedsiębiorcy. 

Na co można otrzymać 
dofinansowanie? 

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na 
następujące typy projektów: 
 
10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc w tym dostosowanych 
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących 
lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej m.in. 
specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych 
miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym. 
 
10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne 
mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, 
poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania 
przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse 
edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane 
deficyty. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje: 
a) zajęcia specjalistyczne takie jak zajęcia: korekcyjno-
kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz 
inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 
b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w 



rozumieniu ustawy o systemie oświaty; 
c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. 
gimnastyka korekcyjna; 
d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne; 
e) zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym 
kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy  
(tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje 
matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – 
techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność 
uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność 
i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/ umiejętności 
(kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa oraz 
pobudzające ciekawość świata). 
 
10.1.C. 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, w szczególności poprzez współpracę 
nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych. 
 
Szczegółowy opis dofinansowanych typów operacji 
zawiera Regulamin konkursu.  

Kryteria wyboru projektów Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu. 

Maksymalny dopuszczalny 
poziom dofinansowania 
projektu lub maks. 
dopuszczalna kwota 
dofinansowania projektu 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu:  85%. 
 
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE 
+ współfinansowanie z budżetu państwa):  

 w zakresie projektów typu 10.1.B,10.1.C. – 95% 

 w przypadku występowania w projekcie różnych 
typów wparcia, wśród których występuje typ  10.1.A 
- 85%. 

Ogólna pula środków 
przeznaczona na 
dofinansowanie projektów 

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na 
konkurs dla ZIT WrOF wynosi: 11 494 950 PLN    

Pytania i odpowiedzi  
 

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i 
odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane na adres 
poczty elektronicznej:  

a) pife@dolnyslask.pl oraz 
b) zit@um.wroc.pl (wyłącznie w zakresie oceny 

zgodności projektu ze Strategią ZIT WrOF). 
 

Dla kogo? 
 

 dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w 
ustawie o systemie oświaty; 

 rodzice/ opiekunowie prawni dzieci w wieku 
przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie 
oświaty; 

 istniejące przedszkola; 

 funkcjonujące inne formy wychowania 
przedszkolnego; 



 nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli; 

 kadra przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i 
innych form wychowania przedszkolnego. 

Obszar wsparcia Nauka i Edukacja,  
Edukacja przedszkolna 

Poziom dofinansowania od 85% do 95% 
 

Minimalny wkład własny od 5% do 15% 

Wartość projektu Minimalna wartość projektu - 50 000 PLN.  
Maksymalna wartość projektu – nie dotyczy. 

Sposób i miejsce 
udostępnienia regulaminu 

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały 
w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na 
stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl  oraz na portalu 
Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl). 

 

 


