
Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/1284/16 
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 23 sierpnia 2016 r. 

1 

 

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 10.2.1 Wychowanie przedszkolne 
Działania 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne 

w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: 
 

1) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego. 
2) Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego. 
3) Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz 

wyrównujące zdiagnozowane deficyty1. 
4) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników pedagogicznych ośrodków 

wychowania przedszkolnego), niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 2 , w tym z dziećmi z 
niepełnosprawnościami.  

  
O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się: 
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 
 
 
 

 

 

                                                
1  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. 
2 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. 
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