
 

 

 

 

OFERTA 

w zakresie pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie 

edukacji przedszkolnej. 

Ofertę kierujemy do Gmin i Placówek Przedszkolnych z woj. zachodniopomorskiego, które chcą bez 

żadnego wkładu finansowego pozyskać dofinansowanie do: 

 DOPOSAŻENIA PLACÓWKI PRZEDSZKOLA w niezbędne sprzęty wyposażenia sal, 

 Tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym,  

w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo 

utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych), 

 Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci  

z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 

wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, 

 Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające 

szanse edukacyjne dzieci, 

 Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego, 

 Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania 

przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Zobowiązujemy się do: 

1. przygotowania wniosku oraz wszelkiej, niezbędnej dokumentacji koniecznej do 

otrzymania dofinansowania projektu, 

2. po otrzymaniu dofinansowania zapewniamy:  

 koordynację i zarządzanie całością działań projektowych przy zapewnieniu 

płynności ich realizacji zgodnie z założeniami projektu oraz z zapisami umowy 

o dofinansowanie projektu oraz wymogami Regionalnego Programu 



 

 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, dla którego Instytucją 

Zarządzająca jest Wojewódzki Urząd Pracy (zwany dalej IZ) oraz obowiązującymi 

przepisami. 

 zapewniamy kompetentny i doświadczony personel do realizacji projektu; 

 zajmujemy się całością przebiegu realizacji projektu, począwszy od 

przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej dla uczestników projektu, poprzez 

monitorowanie przebiegu projektu, promocję, zamówienia wyposażenia dla 

placówek, wybór wykonawców do realizacji zajęć i szkoleń zaplanowanych 

projekcie. W zakresie naszych kompetencji są również kwestie finansowe  

i księgowe. 

Dzięki naszej pomocy Dyrekcja i Kadra Pedagogiczna w Przedszkolu, które otrzymało 

dofinansowanie, nie musi zajmować się prowadzeniem dokumentacji projektowej, 

sprawozdawczej, rozliczaniem projektu, procedurami związanymi z zamówieniami 

publicznymi i innymi dokumentami dotyczącymi realizacji umowy o dofinansowanie projektu.  

 
          Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą pozostajemy do dyspozycji. 

   

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: 

  dr Małgorzata Statkiewicz  

  prezes@fundacjagreen.pl 

  tel. 535 088 526 


