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Aktualnie prowadzony jest nabór:
RPDS.01.03.03-IP.01-02-279/17- Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ
Nabór prowadzony od godz. 8.00 dnia 02.01.2018 r. do godz.15.00 dnia 6.04.2018 r. W ramach konkursu
możliwa jest realizacja projektów w dwóch schematach: 1.3 A i 1.3 B
Schemat 1.3 A- Przygotowanie terenów inwestycyjnych (w zakresie infrastruktury służącej MSP wsparcie
otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele
stref aktywności gospodarczej i parków biznesu). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w
ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: W ramach Schematu 1.3 A - 1 864 652 EUR. Po przeliczeniu wg
kursu 1 Euro = 4,2432 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia
roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.10.2017 r.) alokacja w PLN wynosi
7 912 091 PLN.
Schemat 1.3 B- Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów
przedsiębiorczości, parków biznesu). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym
naborze (alokacja) wynosi: W ramach Schematu 1.3 B - 1 140 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro =
4,2432 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca
poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.10.2017 r.) alokacja w PLN wynosi 4 837 248 PLN.

Planowany jest nabór:
W ramach Poddziałania 10.2.3- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AJ
Opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 8 maja 2018 r., planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków: 7 czerwca 2018 r.
W ramach konkursu będzie możliwa realizacja projektów w typach:
10.2.A Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na
rynku pracy,
10.2.B Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego,

10.2.C Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i
rozwojowych,
10.2.D Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i
rozwojowymi, w tym wsparcie ucznia młodszego,
10.2.E Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów,
10.2.F Rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjnozawodowym,
10.2.G Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów,
10.2.H Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania
narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:
„Zamówienia publiczne w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników i pogłębienie ich wiedzy nt. zamówień publicznych
przy realizacji projektów unijnych. Uczestnicy nabędą umiejętności prawidłowego
przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w kontekście Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. Podczas szkolenia zostaną
omówione na przykładach najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości przy zamówienia
publicznych w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020.
Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WD 20142020 na obszarze ZIT AJ, tj. gmin: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Wojcieszów,
Złotoryja, Gryfów Śląski, Lubomierz, Mirsk, Wleń, Świerzawa, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki,
Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Pielgrzymka, Jelenia Góra.
Termin i miejsce szkolenia:
25.04.2018 (ŚRODA), w godzinach 09:00- 15:00
Książnica Karkonoska, Ul. Bankowa 27 w Jeleniej Górze, III piętro
Na zgłoszenia czekamy do dnia 06.04.2018r.
Szczegółowy program szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej
www. zitaj.jeleniagora.pl
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Więcej informacji na temat ZIT AJ i aktualnych naborów znajduje się na stronie
www.zitaj.jeleniagora.pl i rpo.dolnyslask.pl

