
 
 

 

 

 

Ogłoszenie prasowe 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór 

wniosków o dofinansowanie projektu 
 dla  

Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 
Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 

w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 
Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 

oraz konkursu 
dla Poddziałania 10.2.1 zawodowe wychowanie przedszkolne 

Działania 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne 
w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja 

Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 
 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: 

W zakresie EFRR: 

Projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu inwestycji infrastrukturalnych na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w tym 

m.in.: 

1) Budowa1, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów na potrzeby świadczenia usług 
wychowania przedszkolnego2 (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej3) wraz z niezbędnym wyposażeniem 
odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw.  

 
2) Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: zakup sprzętu 

informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.  
 

 
W zakresie EFS: 

1) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego. 
2) Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego. 

 
 

                                                           
1 Budowa nowych obiektów dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie na obszarach o 

najniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie  braku możliwości 
wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych 
zachodzących na obszarze planowanej interwencji.   
2 Wychowanie przedszkolne zgodnie z definicją zawartą w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze 
zm.).   
3 Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  31 sierpnia 2010 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. 
U.2010 Nr 161, poz.1080 ze zm.) rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.   

Załącznik nr 1 do uchwały nr 30/1137/16 
Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. 

 



 
 

 
 
 
 

3) Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz 
wyrównujące zdiagnozowane deficyty4. 

4) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników pedagogicznych ośrodków 
wychowania przedszkolnego), niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym5, w tym z dziećmi z 
niepełnosprawnościami.  

 
O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się: 

W ramach EFRR: 

1) jednostki samorządu terytorialnego, 
2) związki jednostek samorządu terytorialnego, 
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
4) samorządowe jednostki organizacyjne, 
5) państwowe jednostki organizacyjne, 
6) kościoły, 
7) związki wyznaniowe, 
8) osoby prawne kościołów, 
9) osoby prawne związków wyznaniowych, 
10) organizacje pozarządowe, 
11) przedsiębiorstwa, 
12) partnerzy prywatni we współpracy z partnerami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 
W ramach EFS: 

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych).  

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny projektów zawiera Regulamin konkursu, dostępny na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na 
portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.    

 Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych. 
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2 tel. (56) 621 83 41; (56) 621 84 09; (56) 621 82 68; (56) 621 84 
86; 797 304 122;  ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy 

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Jagiellońska 9; tel. (52) 327 68 84; (52) 321 33 42; 
797 304 123; ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl 

Lokalne Punkty Informacyjne w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w: 
 Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22, tel. (56) 462 45 15; 797 304 124,  

ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl 
 Włocławku, ul. Bechiego 2, tel. (54) 235 67 21; (54) 235 67 12; 797 304 126, 

ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl 
 Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38, tel. (52) 355 91 95; 797 304 125, 

ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl 

 
Więcej informacji na www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl 

 

                                                           
4 Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i 

każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartym ośrodku wychowania przedszkolnego. 
Warunek ten nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami.  
5 Realizacja działań z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego stanowi 
uzupełnienie działań z zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego o dodatkowe zajęcia. 

http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl/

