Nowe Przedszkola
w Województwie Lubuskim
Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dofinansowanie oraz późniejszą
realizacją projektów, głównie z zakresu edukacji. Tworzymy, w partnerstwie z Gminami
lub firmami prywatnymi, nowe oddziały i punkty przedszkolne, żłobki i kluby dziecięce.
Realizujemy projekty w szkołach, polegające na organizowaniu zajęć dodatkowych,
doposażaniu szkół oraz podnoszeniu kwalifikacji kadry nauczycielskiej. Obecnie chcemy
podjąć współpracę, by skorzystać ze środków unijnych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 w ramach ogłoszonego
konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej. Nabór wniosków na dofinansowanie
projektów będzie odbywał się w okresie od 24 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników planowane jest na lipiec 2020 r.
W ramach tego działania zostaną objęte wsparciem dzieci w wieku przedszkolnym, ich
rodzice/opiekunowie prawni oraz nauczyciele.
Korzystając z dofinansowania możliwe jest utworzenie Ośrodka Wychowania
Przedszkolnego lub nowopowstałego Oddziału w istniejącym OWP, a w nim zrealizowanie
działań projektowych takich jak:
-

adaptacja pomieszczeń – np. malowanie, zakup wykładzin, przystosowanie do
potrzeb dzieci, do wymogów ppoż i sanitarnych,
dostosowanie lokalu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
wyposażenie sal – multimedia, sprzęt specjalistyczny, meble, pomoce
dydaktyczne, zabawki, wyprawki,
podnoszenie kwalifikacji zatrudnianej kadry,
wyżywienie dzieci,
bezpłatne zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w
zakresie stwierdzonych deficytów.

Finansowanie bieżącego funkcjonowania przedszkola możliwe jest maksymalnie przez 12
miesięcy.
Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest obowiązek zachowania trwałości
utworzonych w ramach projektu miejsc w OWP przez okres co najmniej 2 lat od daty
zakończenia realizacji projektu oraz wniesienie wkładu własnego w wysokości 15%
wartości projektu.
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WARIANTY WSPÓŁPRACY
I.

Wniosek jest pisany w partnerstwie z firmą W3A.PL Sp. z o.o. w konfiguracji:
a. Beneficjentem
projektu
jest
W3A.PL
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością. Wniosek jest pisany w partnerstwie z innym
podmiotem prowadzącym placówkę wychowania przedszkolnego –
przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego.
b. Beneficjentem projektu jest podmiot prowadzący placówkę wychowania
przedszkolnego – przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego,
natomiast Partnerem jest W3A.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wniosek pisany nieodpłatnie.

II.

Wniosek przygotowywany jest wyłącznie dla Wnioskodawcy będącego
podmiotem z obszaru Województwa Lubuskiego.
Wniosek pisany odpłatnie wg indywidualnie ustalonej stawki z klientem.

KORZYŚCI
Wspólne złożenie wniosku niesie szereg korzyści dla podmiotu wchodzącego
w partnerstwo z W3A.PL Spółka z o.o.:
znaczący wzrost szansy na przyznanie dofinansowania, dzięki naszemu
doświadczeniu w już uruchomionych punktach przedszkolnych i klubach oraz
zaangażowaniu podmiotu prywatnego w postaci użyczenia lokalu.
oszczędności w budżecie. Działania realizowane w ramach projektu są finansowane
ze środków unijnych w wysokości 85% wartości projektu.
Wnioskodawca nie musi zajmować się rozliczaniem wniosku z instytucją
pośrednicząca. Wszystkie działania organizacyjne, w tym zarządzanie projektem są
realizowane przez W3A.PL Spółka z o.o.
polepszenie wizerunku placówki wśród społeczności lokalnej, dzięki zaspokojeniu
edukacyjnych potrzeb dzieci i rodziców. Przedszkole/oddział przedszkolny w okresie
dofinansowania jest dostępne bezpłatnie. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej przez
rodziców, wcześniej ograniczonych przez opiekę sprawowaną nad dzieckiem. Możliwość
utworzenia i specjalistycznego doposażenia OWP pod kątem dzieci niepełnosprawnych.
po okresie realizacji projektu nowoutworzony OWP zostaje do dyspozycji
w pełni wyposażony i dostosowany do obowiązujących norm i przepisów.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o zwrotny kontakt mailowy
ania.wolk@w3a.pl lub o telefon 519-085-570. Mając na uwadze termin naboru konkursu
i zakres ewentualnych prac przy projekcie prosimy o podjęcie decyzji najpóźniej do dnia
18 marca 2020 r.
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Nasze doświadczenie
W3A.PL Spółka z o.o. zajmuje się opracowywaniem wniosków i późniejszą realizacją
projektów, głównie związanych z edukacją. Koordynujemy i rozliczamy projekty szkolne
z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego w szkołach podstawowych, (wygaszanych
gimnazjach) liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych – w tym przypadku
również w zakresie staży zawodowych. Obecnie realizujemy kilka projektów szkolnych,
przedszkolnych oraz dotyczących klubów malucha. Jednocześnie cały czas nawiązujemy
nowe porozumienia partnerskie i opracowujemy kolejne wnioski, na terenie całego kraju.
Firma zajmuje się również zarządzaniem i rozliczaniem projektów dla podmiotów
zewnętrznych.

Nasze projekty:
Projekty zrealizowane w perspektywie 2007-2013:
1. POIG 8.2:"Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji wym. danych (…)” oraz
"Implementacja systemu B2B dla optymalizacji i automatyzacji procesów biznes. (…)”.
2. POKL 7.4 pt. "Ośrodek Aktywizacji Zawodowej - szansą na zatrudnienie osób
z niepełnosprawnością.".
3. POKL 9.1.1 „Zaczarowany świat małych Domaniewiczan”.
Projekt realizowany w ramach EFS POKL, Poddziałanie 9.1.1 – Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego;
Okres realizacji: 01.09.2014-30.06.2015; Grupa docelowa - 16 dzieci wieku 3-4 lata.
4. POKL.9.1.1. „Dobry start dla najmłodszych”.
Projekt realizowany w ramach EFS POKL, Poddziałanie 9.1.1 – WUP w Szczecinie;
Okres realizacji: 01.06.2014-30.06.2015; Grupa docelowa - 45 dzieci wieku
przedszkolnym
Projekty realizowane w perspektywie 2014-2020 – zakończone:
1. RPO Woj. Lubuskiego w ramach Poddz. 8.1.1 pt. „TwojePrzedszkole w Kołczynie”;
Okres realizacji: 01.07.2016-30.06.2017; Grupa docelowa -22 dzieci w wieku 3-4 lata z
terenu Gminy Krzeszyce.
Ogólna wartość projektu: 393012,65zł.
Instytucje mogące potwierdzić doświadczenie i potencjał: UM woj. Lubuskiego, Gmina
Krzeszyce.
2. RPO Woj. Dolnośląskiego w ramach Poddz. 10.1.2 pt. „Twoje Przedszkole
w Siechnicach”;
Okres realizacji: 01.08.2017-31.08.2018; GD – 82 dzieci w wieku przedszkolnym
z terenu Gminy Siechnice.
Ogólna wartość projektu: 1 234 376,59 zł.
Instytucje mogące potwierdzić doświadczenie i potencjał: UM woj. dolnośląskiego,
Gmina Siechnice.
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3. RPO Woj. Świętokrzyskiego w ramach Poddz. 8.3.1 pt.: „Twoje Przedszkole
w Obiechowie”.
Okres realizacji: 01.08.2017-30.06.2018; GD – 16 dzieci w wieku 3-4 lata z terenu
Gminy Słupia.
Ogólna wartość projektu: 274 655,63 zł.
Instytucje mogące potwierdzić doświadczenie i potencjał: UM woj. świętokrzyskiego,
Gmina Słupia Jędrzejowska.
4. RPO Woj. Kujawsko-Pomorskie w ramach Poddz. 8.4.1 pt. „Klub Malucha Smerfna
Chata”.
Okres realizacji: 01.08.2017-30.06.2018; GD – 23 rodziców dzieci/opiekunów
prawnych.
Ogólna wartość projektu: 322 898,75 zł.
Instytucje mogące potwierdzić doświadczenie i potencjał: UM woj. kujawskopomorskiego.
5. RPO Woj. Wielkopolskiego w ramach Poddz. 8.3.2 pt. „Poszerzanie perspektyw
zawodowych poprzez budowanie wyspecjalizowanej kadry IT”.
Okres realizacji: 01.12.2016-30.11.2017; GD – 240 os. dorosłych w wieku aktywności
zawodowej.
Ogólna wartość projektu: 986 730,00 zł.
Instytucje mogące potwierdzić doświadczenie i potencjał: UM woj. wielkopolskiego.
Projekty aktualnie realizowane:
1. RPO Woj. Małopolskiego w ramach Poddz. 10.1.2 pt. „Twoje Przedszkole w Alwerni” –
okres realizacji: 01.10.2018-31.09.2019; GD – 70 dzieci w wieku przedszkolnym
z terenu Gminy Alwernia.
Ogólna wartość projektu: 327 775,78 zł.
Instytucje mogące potwierdzić doświadczenie i potencjał: UM woj. małopolskiego,
Gmina Alwernia.
2. RPO Woj. Lubelskiego w ramach Działania 12.1 pt. „Twoje Przedszkole w Mysłowie” –
okres realizacji: 01.07.2018-31.08.2019; GD – 20 dzieci w wieku 3-4 lata z terenu Gminy
Wola Mysłowska.
Ogólna wartość projektu: 364 000,00 zł.
Instytucje mogące potwierdzić doświadczenie i potencjał: UM woj. lubelskiego, Gmina
Wola Mysłowska.
3. RPO Woj. Podlaskiego w ramach Działania 2.2 pt. „Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy
w Suwałkach”.
Okres realizacji: 01.02.2018-30.04.2019; GD – 15 rodziców/opiekunów prawnych
dzieci w wieku do lat 3 z terenu Suwałk.
Ogólna wartość projektu: 424 822,50 zł.
Instytucje mogące potwierdzić doświadczenie i potencjał: WUP w Białymstoku,
Fundacja Mała Gwiazda.
4. RPO Woj. Lubuskiego w ramach Poddz. 8.1.1 pt. „Twoje Przedszkole w Krzeszycach”.
Okres realizacji: 01.08.2018-30.06.2019; GD – 25 dzieci w wieku 3-4 lata
z terenu Gm. Krzeszyce.
Ogólna wartość projektu: 416 149,38 zł.
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Instytucje mogące potwierdzić doświadczenie i potencjał: UM woj. lubuskiego, Gm.
Krzeszyce.
5. RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddz. 6.4.1 pt. „Nasz Żłobek Smerfna
Chatka”.
Okres realizacji: 01.02.2019-29.02.2020; GD – 15 matek/opiekunek prawnych dzieci
w wieku do lat 3 z terenu Włocławka.
Ogólna wartość projektu: 276 576,25 zł.
Instytucje mogące potwierdzić doświadczenie i potencjał: UM woj. kujawskopomorskiego.
6. POIR Poddz. 1.1.1 pt. „SENTIMENTI - analizator emocji w słowie pisanym”.
Okres realizacji: 01.11.2016-31.10.2019; projekt badawczo-rozwojowy.
Ogólna wartość projektu: 5 843 511,50 zł.
Instytucje mogące potwierdzić doświadczenie i potencjał: Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w Warszawie.
Ponadto firma zarządzała 15 projektami szkolnymi w ramach RPO EFS na terenie woj.
zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, warmińskomazurskiego i śląskiego, których Beneficjentem jest Stowarzyszenie Aktywnego
Wspierania Gospodarki, których celem jest kompleksowe i trwałe podniesienie
atrakcyjności, efektywności i jakości oferty edukacyjnej szkoły podstawowej, zawodowej
i średniej.
Np.
•
Tytuł: „Edukacja z przyszłością” nr RPOP.09.01.01-16-0075/15
Projekt realizowany w ramach EFS RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 –
WUP Opole
Miejsce realizacji projektu: Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum Sportowe w Nysie
Okres realizacji projektu: 01.08.2016-31.07.2018
Grupa docelowa: 362 uczniów (200K) i 50 nauczycieli (42 K) z Gimnazjum nr 1 w Nysie
oraz 158 uczniów (66K) i 43 nauczycieli (29K) z Gimnazjum Sportowego w Nysie.
•
Tytuł: „Efektywna nauka drogą do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach” nr RPOP.09.01.01-16-0074/15
Projekt realizowany w ramach EFS RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 –
WUP Opole
Okres realizacji projektu: 01.08.2016-31.07.2018
Miejsce realizacji projektu: Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach
Grupa docelowa: 250 uczniów (124K) i 20 nauczycieli (15K) z Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Branicach
•
Tytuł: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego
w Lubawie” nr RPWM.02.02.01-28-0060/16
Projekt realizowany w ramach EFS RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Okres realizacji projektu: 01.08.2016-31.07.2018
Miejsce realizacji projektu: Liceum Ogólnokształcące w Lubawie
Grupa docelowa: 289 uczniów (196K) i 74 nauczycieli (48K) z LO w Lubawie
•

Tytuł: „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” nr RPWM.02.02.01-28-0060/16
Strona 5

Projekt realizowany w ramach EFS RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata
2014-2020 – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Okres realizacji projektu: 01.12.2016-30.09.2017
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku
Grupa docelowa: 30 uczniów (15K) z Zespołu Szkół Zawodowych i Technikum w Lidzbarku
•
Tytuł: „Twórcza edukacja” nr RPSL.11.01.04-24-00H8/15
Projekt realizowany w ramach EFS RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Okres realizacji projektu: 15.08.2016-28.02.2018
Miejsce realizacji projektu: Gimnazjum w Kaletach
Grupa docelowa: 160 uczniów (75K) i 11 nauczycieli (8K) z Gimnazjum w Kaletach
•
Tytuł: „Nowa jakość kształcenia zawodowego z Zespole Szkół im. Władysława
Szaflera w Złotym Potoku” nr RPSL.11.02.02-24-0441/16-001
Projekt realizowany w ramach EFS RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Okres realizacji projektu: 01.09.2016-30.09.2017
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Złotym Potoku
Grupa docelowa: 30 uczniów (20K) i 6 nauczycieli (5K) z Technikum prowadzącego
kształcenie zawodowe w ramach ZS w Złotym Potoku

Poniżej z przyjemnością prezentujemy opinie partnerów realizujących wspólnie z nami
projekty unijne:
•

Gmina Krzeszyce

•

Gmina Domaniewice

•

Gmina Malechowo

•

Powiat Działdowski/ZS w Lidzbarku

•

Powiat Częstochowski/ZS w Złotym Potoku

•

Gmina Lubawa
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