Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
Przed nami kolejne nabory wniosków, w których do rozdania jest ponad 4 mln zł. Wsparcie skierowane
jest do podmiotów z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania –
Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin,
Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne lub realizujących projekty na terenie LSR.
W

związku

z

naborami

zapraszamy

na

spotkanie

doradcze,

które

odbędzie

się 15 lutego 2019 roku (piątek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Plac
Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.
Godzina spotkania

Tematyka spotkania

godz. 900 - 1100

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego

godz. 1130 - 1400

Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
świadczone przez CIS i KIS
Programy aktywności lokalnej

Nabór nr 1/2019 - Wsparcie dla CIS i KIS
konkurs ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020

Termin składania wniosków: 18.02.2019 r. - 18.03.2019 r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru
wynosi 1.400.000,00 zł.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru
wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 7 w ramach Działania 9.1, tj.:

Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS, w tym także:
7a) stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej w istniejących podmiotach, o
których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
7b) utworzenie podmiotów o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym.
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 2/2019 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego
konkurs ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020

Termin składania wniosków: 18.02.2019 r. - 19.03.2019 r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru
wynosi 300.000,00 zł.
Mała szkoła, tj. szkoła położona na obszarze do 20 tys. mieszkańców lub szkoła do 200 uczniów wg
stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia naboru. Rok szkolny
rozumiany jest zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jako okres od 1
września do 31 sierpnia roku następnego.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru
wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 5 w ramach Działania 9.1, tj.:
Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, szczególności
poprzez realizację następujących typów projektów:
5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematycznoprzyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla
cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang.
literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie
problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska
pracy), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, nawiązanie współpracy z
otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty, doradztwo
edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja
zajęć rozwijających uzdolnienia.

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 oraz umiejętności
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób
powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy),
kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów,
umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).
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 kompetencji matematyczno przyrodniczych, , w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z
konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich
użytkowania;
- 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 matematyczno - przyrodniczych uczniów lub słuchaczy.
5d) Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych 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 oraz adaptacja pomieszczeń
na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz
zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
- 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,
kształcenia 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.
5f) pomoc stypendialna.

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 4/2019 - Programy Aktywności Lokalnej
konkurs ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020

Termin składania wniosków: 25.02.2019 r. - 26.03.2019 r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru
wynosi 2.654.136,16 zł.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 Programy Aktywności
Lokalnej zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.: Programy aktywności lokalnej – wsparcie
skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do
lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z
wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:
a) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie
lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
b) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w
podjęciu
decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i
kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
c) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost
poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w
zakresie aktywizacji zawodowej);
d) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest
wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w
społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

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.

Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania –
Fundusz Biebrzański: http://biebrza-leader.pl/ (zakładka Konkursy/EFS).
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.

