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Jak skojarzyü naukĊ z biznesem EFS teĪ wesprze powodzian
S

zanse na dodatkowe
pieniądze uzyskały
gminy dotknięte tegoroczną powodzią. W ramach
programu Kapitał Ludzki
ogłoszony został konkurs premiujący te samorządy.
AŜ 16 mln zł mają do dyspozycji samorządy na stworzenie bądź wsparcie juŜ istniejących przedszkoli w na-

kim do gmin i miejscowości
województwa lubelskiego dotkniętych klęską powodzi.
– Wnioski złoŜone przez
gminy dotknięte powodzią
dostaną dodatkowe punkty
w trakcie oceny. Dzięki temu
ich szanse wzrastają – mówi
Hubert Rząsowski, dyrektor
Departamentu EFS w UMWL.
– Mam nadzieję, Ŝe duŜa część

Piõç milionów zãotych przeznaczonych zostanie na wsparcie wspóãpracy pomiõdzy naukowcami a przedsiõbiorcami.
Fot. Mariusz Ogrodnik

P

ięć milionów złotych przeznaczono na
wsparcie współpracy pomiędzy naukowcami a
przedsiębiorcami w naszym
regionie. Pieniądze moŜna
zdobyć w konkursie ogłoszonym w ramach programu Kapitał Ludzki.
Wsparcie umoŜliwi zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników w
małych i średnich przedsiębiorstwach. Ogłoszony kon-

kurs dotyczy równieŜ projektów słuŜących rozwojowi
komunikacji pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstwami na Lubelszczyźnie. Poza
tym, pieniądze przeznaczone
będą na kampanie informacyjne ułatwiające współpracę
wymienionych sektorów, jak
równieŜ na promocję transferu wiedzy.
Dotychczas w ramach
Poddziałania 8.2.1 Wsparcie
dla współpracy sfery nauki i

przedsiębiorstw udało się rozdysponować ponad 8 mln zł.
Nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
trwa od 8 września. Szczegółowe informacje moŜna
uzyskać: w siedzibie Departamentu EFS przy ulicy Czechowskiej 19, pod numerem
0 800 888 337 lub na stronie
www.efs.lubelskie.pl
Marcin Maśkiewicz

Aē 16 mln zã majð do dyspozycji samorzðdy na stworzenie bðdđ wsparcie juē istniejðcych przedszkoli w naszym województwie. Fot. Przemysãaw
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szym województwie. Pieniądze moŜna zdobyć w ramach
konkursu ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Skierowany jest on przede wszyst-

BliĪej Ĩródeá informacji
Ośrodki EFS najlepszym wsparciem dla Wnioskodawców

W zwiñzku z uruchomieniem projektu systemowego Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkóä podstawowych, organy prowadzñce
szkoäy mogñ mieè trudnoĈci z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu.
W sukurs przyjdñ im specjaliĈci z Regionalnych OĈrodków EFS.

O

środki działają w siedzibach dawnych
miast wojewódzkich,
ale kaŜdy z nich obejmuje swoim zasięgiem obszar dawnych
„małych województw”.
– Na naszą ofertę składają
się usługi szkoleniowe w zakresie przygotowania wniosków
o dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
zarządzania projektem, monitoringu i kontroli finansowej –
mówi Joanna Bielecka, kierownik ROEFS w Chełmie.
W swojej ofercie ROEFS
mają równieŜ szkolenia specjalistyczne dotyczące m.in.

rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości.
– Ośrodki to po prostu instytucje mające ułatwić wszystkim zainteresowanym dostęp
do szczegółowych informacji
o moŜliwościach wykorzystania środków z EFS – dodaje Rafał Sobiech, zastępca dyrektora
Departamentu EFS w urzędzie
marszałkowskim. – Ich pracownicy mają teŜ wspierać potencjalnych projektodawców za

pośrednictwem szkoleń i doradztwa.
Dla wielu mniejszych organizacji pozarządowych, ale
równieŜ samorządów, szkół
czy placówek pomocy społecznej bardzo waŜne jest równieŜ
to, Ŝe wszelkie formy wsparcia przez ROEFS są całkowicie bezpłatne.
– Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych uzyskaniem
dofinansowania z EFS do korzystania z konsultacji dotyczących
opracowania koncepcji projektu, analizy wytycznych konkursowych, pomocy przy obsłudze
generatora wniosków, planowa-

nia budŜetu projektu, przygotowania sprawozdań, wniosków o
płatność itp. – mówi Marian Gil,
kierownik ROEFS w Zamościu.
– W ramach usług oferowanych
przez Ośrodki, wszyscy zainteresowani przygotowaniem projektu systemowego mającego na
celu wsparcie uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych województwa lubelskiego znajdą pomoc.
Jesienią tego roku Ośrodki
zbadają zainteresowanie potencjalnych beneficjentów wspomnianym projektem edukacyjnym i dostosują rodzaje usług
tak, by wyjść naprzeciw ich potrzebom.
– Przewidujemy zorganizowanie seminariów informacyjnych wprowadzających w
tematykę indywidualizacji nauczania we wszystkich powiatach województwa, organizowane będą takŜe w miarę po-

zabezpieczonych pieniędzy trafi właśnie do nich – dodaje.
Według tzw. planów działania, do końca roku wsparcie
otrzyma prawie 70 przedszkoli w naszym regionie.

trzeb szkolenia i doradztwo w
tym zakresie – informuje Robert Chmura, kierownik ROEFS w Lublinie.
O pomoc dotyczącą realizacji wszystkich projektów
dofinansowanych z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
do ROEFS zgłaszać mogą się
instytucje rynku pracy, organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe działające w obszarach
wspieranych przez EFS, szkoły (w tym szkoły wyŜsze), jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych
przez EFS (Ośrodki Polityki
Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy
Pomocy Społecznej, Domy
Dziecka), ośrodki doradztwa
rolniczego oraz osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowywanych przez EFS.
– Wszystkim zainteresowanym
udzielimy fachowej porady –
zapewnia Robert Syrytczyk,
kierownik ROEFS w Białej
Podlaskiej.
Kamila Błaszczak

Jedną z gmin korzystających z programu jest Opole
Lubelskie. Projektem „Dziecięca wyspa zabaw – przyjazne przedszkole w gminie
Opole Lubelskie” objętych
zostanie 143 dzieci. Oprócz
zajęć typowo przedszkolnych, kaŜdy z maluchów będzie mógł bezpłatnie skorzystać m. in. z lekcji języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć teatralnych oraz
tanecznych.
Projekt rozpoczął się 1
czerwca tego roku i potrwa 2
lata. Wartość przedsięwzięcia
to prawie 400 tys. zł.
Od początku realizacji
programu Kapitał Ludzki na
Lubelszczyźnie wsparciem
objętych zostało prawie 150
przedszkoli na łączną kwotę
ponad 60 mln zł.
Informacje na temat konkursu w ramach Poddziałania
9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” programu Kapitał Ludzki moŜna uzyskać w siedzibie
UMWL na ul. Czechowskiej
19 w Lublinie. Dostępna jest
równieŜ bezpłatna infolinia:
0 800 888 337 oraz strona:
www.efs.lubelskie.pl.
Marcin MaĞkiewicz

Regionalny OĈrodek EFS
w Biaäej Podlaskiej
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Brzeska 41 p.242
Telefon: 083 343 77 63
Email: info_bialapodlaska@roEFS.pl
Regionalny OĈrodek EFS
w ZamoĈciu
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Partyzantów 3 p. 27
Telefon: 084 627 11 81
Email: roefs.zamosc@fundacja.lublin.pl
Regionalny OĈrodek EFS
w Cheämie
Stowarzyszenie Rozwoju AktywnoĈci
Spoäecznej TRIADA
ul. Wojsäawicka 7
Telefon: 082 565 86 09
Email: info_chelm@roEFS.pl
Regionalny OĈrodek EFS
w Lublinie
Zwiñzek Stowarzyszeþ Forum Lubelskich
Organizacji Pozarzñdowych w partnerstwie
z Lubelskim OĈrodkiem Samopomocy
Al. Racäawickie 22
Telefon: (81) 533 12 17
Email: info_lublin@roEFS.pl
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