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ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 

AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ 
 

- WNIOSKUJ O DOFINANSOWANIE I DZIAŁAJ! 
 

 

 



 

 

 

OGŁOSZONE NABORY: 

 RPDS.10.01.03-IZ.00-02-240/17- Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie dostępu 

do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ 

Nabór prowadzony od 22 czerwca 2017 do 06 lipca 2017. Przedmiotem konkursu są następujące typy 
projektów:  

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 
w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych oraz 
uruchamianie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. 
 
10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie 
edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 
wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększające szanse 
edukacyjne dzieci.  
 
10.1.C. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania 
przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w 

tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.    

 
Beneficjentami mogą być: 
-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
-jednostki organizacyjne jst; 
-organizacje pozarządowe; 
-organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego; 
-przedsiębiorcy. 

 
Pełna dokumentacja dotycząca naboru: http://zitaj.jeleniagora.pl/nabory-1-kategoria/item/470-nabor-
nr-rpds-10-01-03-iz-00-02-240-17 

 

 10.02.03-IZ.00-02-242/17- Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej – ZIT AJ 

Nabór prowadzony od 22 czerwca 2017 do 06 lipca 2017. Przedmiotem konkursu są następujące typy 
projektów: 10.2.A, 10.2.B, 10.2.C, 10.2.D, 10.2.E, 10.2.F, 10.2.G, 10.2.H.  

 

http://zitaj.jeleniagora.pl/nabory-1-kategoria/item/470-nabor-nr-rpds-10-01-03-iz-00-02-240-17
http://zitaj.jeleniagora.pl/nabory-1-kategoria/item/470-nabor-nr-rpds-10-01-03-iz-00-02-240-17


 

 

Wsparcie można otrzymać m.in.: na kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie 
nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: 
kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, na tworzenie w szkołach warunków do nauczania 
eksperymentalnego, na  realizację programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, 
matematyki lub przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, na szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia 
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem 
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-
przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in. 
kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do 
ucznia. 
 
Beneficjentami mogą być: 
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  
- jednostki organizacyjne jst;  
- organizacje pozarządowe;  
- organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 
Wnioskodawca lub Partner musi być organem prowadzącym szkołę/szkoły objętą/objęte wsparciem w 
ramach projektu. 
 
Pełna dokumentacja dotycząca naboru: http://zitaj.jeleniagora.pl/nabory-1-kategoria/item/471-nabor-

rpds-10-02-03-iz-00-02-242-17 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPOTKANIA/SZKOLENIA: 

Jednocześnie już dziś zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące ww. naborów, które 

odbędą się w Jeleniej Górze. Na spotkaniach zostaną umówione regulaminy konkursu i zasady naboru, 

kryteria wyboru projektów, cele i wskaźniki, kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT AJ oraz zostaną 

przekazane odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące naborów. 

 

05 czerwca 2017 (poniedziałek)- RPDS.10.01.03-IZ.00-02-240/17- Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27 

w Jeleniej Górze, w godzinach 10:30-14:30 

07 czerwca 2017 (środa)- RPDS.10.02.03-IZ.00-02-242/17- Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27 w 

Jeleniej Górze w godzinach 10:30-14:30 

 

Zgłoszenia na spotkania prosimy przesłać do 02.06.2017 na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym 

poniżej: http://zitaj.jeleniagora.pl/item/474-zaproszenie-na-spotkania-informacyjne-dotyczace-

ogloszonych-naborow-10-1-3-i-10-2-3 

 

http://zitaj.jeleniagora.pl/nabory-1-kategoria/item/471-nabor-rpds-10-02-03-iz-00-02-242-17
http://zitaj.jeleniagora.pl/nabory-1-kategoria/item/471-nabor-rpds-10-02-03-iz-00-02-242-17
http://zitaj.jeleniagora.pl/item/474-zaproszenie-na-spotkania-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-naborow-10-1-3-i-10-2-3
http://zitaj.jeleniagora.pl/item/474-zaproszenie-na-spotkania-informacyjne-dotyczace-ogloszonych-naborow-10-1-3-i-10-2-3


 

 

 

 KONTAKT Z NAMI: 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYRORIALNYMI AGLOMERACJI 
JELENIOGÓRSKIEJ 
 
UL. OKRZEI 10 (POK.107), 58-500 JELENIA GÓRA 

75/ 75 46255 (Naczelnik Wydziału) 
75/ 75 46249 
75/ 75 46286 
75/ 75 46288 
 
rkwiatek@jeleniagora.pl 
mguz@jeleniagora.pl 
aplociennik@jeleniagora.pl 
glukaszuk@jeleniagora.pl 
istywryszko@jeleniagora.pl 
hziubrak@jeleniagora.pl 

 

Więcej informacji na temat ZIT AJ i aktualnych naborów znajduje się na stronie 
www.zitaj.jeleniagora.pl i rpo.dolnyslask.pl 

 

 

mailto:aplociennik@keleniagora.pl
mailto:glukaszuk@jeleniagora.pl

