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    OFERTA 
  
 Zarząd firmy Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 
proponuje Państwu współpracę związaną z pozyskaniem dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 
8 Nowoczesna Edukacja Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie 
ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na 
poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych  
potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT. 
 
Dla kogo 

 
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów: 
publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, szkoły dla dorosłych lub placówki 
systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz ich organy prowadzące. 

 
Na co 

Konkurs obejmuje następujące typy projektów: 
 
Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy poprzez: 

• realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  
i/lub 

• organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy. 
 

Przykładowe koszty kwalifikowalne: 

• Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne; 

• Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
bądź rozwijające uzdolnienia; 

• Psycholog; 

• Logopeda; 

• Zajęcia z języka obcego; 

• Specjalistyczne zajęcia (w tym terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych); 

• Doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

• Coaching indywidualny dla pracowników oświaty; 

• Koszty szkoleń i kursów dla nauczycieli; 

• Wyposażenie niezbędne do realizacji zaplanowanych działań, np.: sprzęt komputerowy, 
multimedialny, mikroskopy, tablice, flipcharty. Dopuszczalna wartość zakupionych środków 
trwałych stanowi maksymalnie 20 % wydatków kwalifikowalnych. 

 

Pula środków 

 
Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów wynosi: 4 117 647,06 PLN. 
Maksymalna wartość dofinansowania: 3 500 000,00 PLN 
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Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 85%, 
w tym wsparcie finansowe EFS – 85% 
Wkład własny wynosi – 15% - może zostać wniesiony w postaci rzeczowej, np. wynajmu sal na 
zaplanowane zajęcia dydaktyczne. 
 
Minimalna wartość projektu musi być wyższa niż 100 000,00 PLN 
Maksymalna wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 176 470,59 PLN 
 
Przedmiot oferty i warunki współpracy: 
 
ETAP I 
Opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej: 

• Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla inwestycji. 

• Wsparcie konsultanta na etapie oceny formalnej. 

• Wsparcie konsultanta na etapie oceny merytorycznej. 

• Wsparcie konsultanta na etapie sporządzania załączników do umowy o dofinansowanie 
(w przypadku sukcesu projektu). 

Koszt opracowania: BEZPŁATNIE 
 

ETAP II  
W przypadku dofinansowania oferujemy kompleksową obsługę projektu (zarządzanie i rozliczanie) 
oraz wsparcie eksperckie w zakresie wdrożenia projektu, zgodnie z kwotami podanymi w budżecie 
projektu w kosztach pośrednich.  
 
 

Termin wykonania usługi: 

 
Termin przygotowania  pełnej dokumentacji aplikacyjnej: zgodnie z zapisami w umowie, jednak nie 
dłużej niż do 03.11.2020 r. 

 
 

 

NASZE MOTTO: „MY NIE PRZEWIDUJEMY PRZYSZŁOŚCI, 
               MY JĄ TWORZYMY...” 

Szczegółowe informacje o naszej firmie znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
www.berg.zgora.pl 

 

 
 

mailto:berg@berg.zgora.pl
http://www.berg.zgora.pl/

