Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego i przedszkoli
Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

Od 18 maja br. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański rozpoczyna przyjmowanie wniosków na
wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego (do rozdysponowania jest kwota 300.000 zł) oraz wsparcie
przedszkoli (limit środków w ramach konkursu wynosi 244 566,92 zł). Wsparcie skierowane jest w
szczególności do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły/ placówki funkcjonujące w
systemie oświaty oraz organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy
wychowania przedszkolnego z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Obszar LSR obejmuje
gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór,
Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

Nabór nr 12/2018 – Mała szkoła – centrum nauki i aktywności
konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków: 18.05.2018 r. - 08.06.2018 r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru
wynosi 300.000,00 zł.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, w szczególności
poprzez realizację następujących typów projektów:
5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych
(porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji
naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność,
przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów
edukacyjnych, poprawa jakości usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno zawodowego, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, realizacja zajęć
rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna.
5b) Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych), kompetencji lub
kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji
naukowo-technicznych, informatycznych) oraz niezbędnych na rynku pracy postaw/umiejętności
(umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz
praca zespołowa).

5c) Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla
nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów
przyrodniczych i matematycznych obejmujące:
- wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub
matematyki;
- doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu
nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
- kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów
przyrodniczych lub matematyki.
5d) Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty
poprzez:
- wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK
niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w
tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
- podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie
korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączanie
narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
- kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z
uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
- programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę
programowania.
5e) Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą
kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia
młodszego, obejmujące w szczególności:
- doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny
sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów
z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które
są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego
stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów
młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.
Mała szkoła tj. do 100 uczniów wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień
ogłoszenia naboru. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 94 Prawa oświatowego, jako okres od
1 września do 31 sierpnia roku następnego.
Wsparcie skierowane jest w szczególności do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły/
placówki funkcjonujące w systemie oświaty z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański. Obszar LSR obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka,
Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie
projektu wynosi 95%.
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5%
wydatków kwalifikowanych projektu.

Nabór nr 10/2018 – Infrastruktura edukacyjna (EFRR)
konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków: 18.05.2018 r. - 08.06.2018 r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru
wynosi 244 566,92 zł.
W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:
−
−

utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie
zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności
dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Inwestycja rozumiana jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja
i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i
wyposażenia placu zabaw. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być
wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces
kształcenia jako jeden z elementów projektu. Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku
udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR, z wyłączeniem osób
fizycznych, w tym: organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania
przedszkolnego. Obszar realizacji LSR obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły,
Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

Pełna dokumentacja konkursowa naboru nr 10/2018 i 12/2018 dostępna jest na stronie
internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: www.biebrza-leader.pl (zakładka
Konkursy).
W przypadku pytań dotyczących ww. naborów zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Lokalnej
Grupy Działania - Fundusz Biebrzański pod nr tel.: (85) 71-28-307 lub w biurze stowarzyszenia: Plac
Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.
Dodatkowo informujemy, iż w dniu 22.05.2018 r., o godz. 9.30 w biurze LGD w Suchowoli odbędzie
się spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia małych szkół. Zapraszamy!

