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ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 

AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ 
 

- WNIOSKUJ O DOFINANSOWANIE I DZIAŁAJ! 
 

 

 



 

 

 

OGŁOSZONE NABORY: 
Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej – ZIT AJ 
Nr konkursu: RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 

Dla kogo: 

 

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. 

Na co: 

 

Przedmiotem konkursów są następujące typy projektów określone dla działania 10.1: 

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 uruchomienie nowych miejsc w 
innych formach wychowania przedszkolnego. 

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. Wykaz dodatkowych zajęć 
obejmuje: 
a) zajęcia specjalistyczne takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-
społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 
b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego; 
c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna; 
d) zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne 
na rynku pracy (tj. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, TIK, 
umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie 
problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. 

 
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 i 
rozwojowymi, w szczególności w zakresie  współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych. 

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów. 

 



 

 

 

Termin składania wniosków: 

Od 30 listopada 2018 do 31 grudnia 2018 

Dokumentacja konkursowa: 

na stronie www.zitaj.jeleniagora.pl i rpo.dolnyslask.pl 

Alokacja: 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 1 501 827 EUR tj. 6 424 666 PLN. 

 

Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym – konkurs ZIT AJ. 

Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące 
zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy 

Nr konkursu: RPDS.03.03.03-IP.01-02-326/18 

Dla kogo: 

O dofinansowanie projektów grantowych w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów zwanymi 
Grantodawcami:  

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST; 
jednostki organizacyjne jst; 
spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe; 
towarzystwa budownictwa społecznego; 
organizacje pozarządowe; 
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 
kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; 
 

Beneficjent (Wnioskodawca) (oraz jego jednostki organizacyjne i podległe) nie może być grantobiorcą.  Grantobiorca 
nie może być ponadto podmiotem powiązanym z beneficjentem/grantodawcą osobowo lub kapitałowo. 

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące: 

- właścicielem domów jednorodzinnych 



 

 

 

- właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych, 

- najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania 
lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu), zwanymi dalej Grantobiorcami w celu zaspokojenia 
własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. 

Na co: 

Granty można otrzymać na: 

- modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła [2] : 

na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub 
instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły 
gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe 
(niezależnie od ich klasy) i olejowe). Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu 
grzewczego pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana 
wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową. Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania 
elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z 
OZE. Mikroinstalacja o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już 
istniejącą instalację). Wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki 
temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe 
systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń 
do chwilowego zapotrzebowania. Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym. 

Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub 
produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki). W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej, np. 
fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru, dopuszcza się mikroinstalacje, których moc powinna być obliczona na 
zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, w którym modernizowane jest źródło ciepła na 
podstawie średniorocznego zużycia za lata ubiegłe i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji 
projektu. Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek. W przypadku montażu 
ogrzewania elektrycznego można uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji. Instalacje 
OZE są fakultatywne. 

Termin składania wniosków: 

Od 30 listopada 2018 do 15 lutego 2019 

Dokumentacja konkursowa: 

na stronie www.zitaj.jeleniagora.pl i rpo.dolnyslask.pl 

Alokacja: 

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi: 1 432 923,00 EUR, tj. 6 129 901,30 PLN. 

 


