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Sz. P.

Piotr Selwesiuk
W6jt Gminy Orla
Szanowny Panie,

w Biatymstoku z przyjemnoSciE informuje o mozliwoSci
unijnej na zaloLenie zlobka, klubu dziecigcego b4d2 zatrudnienie

Wojew6dzki Un4d Pracy
skorzystania

z

dotacji

dziennego opiekuna.

Srodki finansowe na utworzenie

i

prowadzenie miejsc opieki nad dzie6mi do lat

w formie 2lobk6w lub klub6w dziecigcych onz dzierrrego opiekuna monra u4iska6 w

3

drodze

konkursu, kt6ry zostal ogloszony przezWlJr_ w Biatymstoku w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dzFuaPodlaskiego2014

sig

o

-2020. Podmiotami uprawnionyml do ubiegania

dofinansowanie s4 m.in. grniny. Podmioty staraj4ce

sig

o

mo2liwo66 uzyskania

dofinansowania mog4 wystgpowa6 w partnerstwie.

Doprtszczalne

jest utworzenie nowej placowki

Swiadcz4cej opiekg

nad dzietmi

do lat 3b4dL stworzenie nowych miejsc opieki nad dzie6mi w istniejEcej plac6wce. Zlobek, klub

dziecigcy b4dZ opiekun dzienny moze by6 finansowany ze 6rodk6w unijnych przez okres
do dw6ch lat. W ramach otrzymanych Srodk6w mo2liwe jest m.in.:
- dostosowanie lub adaptacjabudynk6w i pomieszczef (prace remontowo

-

- wykoriczeniowe),

wlposazenie pomieszczeh, np. organizacja kuchni, stol6wek, wlposaZenie sanitame, zakup
mebli,

- organizacja placu zabaw,

zal<up

pomocy dydaktycznych, zabawek,

- finansowanie biel4cych koszt6w funkcjonowania miejsca opieki.

N'4cnn wysokoS6 Srodk6w przeznaczonych na finansowanie zlobk6w, klub6w dziecigcych oraz
opiekunow dziennych wynosi 27 000 000,00 zl.

woJEwoDzKruRz4D
W BIALYMSTOKU
ul. Pogodna 22
15-354 Biatystok

PRACY

sekretariat@wu p.wrotapodlasia.pl

informacj a.efs@wup.wrotapodlasia.pl
tel. (085) 74 97 200
faks.(085) 74 97 209
wupbialystok.praca. gov.pl

UgY

Na uwagg zasluguje r6wniez fakt, i2 szczegillnie premiowane s4 2lobki b4dz kluby
dziecigce, w kt6rych opiekq zostan4objgte dzieci z terenu gminy/gmin, na kt6rych nie wystgpuj4
takie miejsca opieki.

Konkurs, w ramach ktorego bgdzie moLnauzyska6 6rodki na utworzenie 2lobka lub klubu
dziecigcego oraz zatrudnienie dziennego opiekuna zostal ogloszony 29 marca 2016 r. przez

Wojew6dzki Un4d Pracy w Biatymstoku. Nab6r wniosk6w skladanych przez zainteresowane
podmiotyprowadzonybEdzie w okresie od29 kwietnia do 17 maja2016 r. Wszelkie informacje
dotyczqce konkursu dostgpne sQ

na stronie wupbialystok.praca.gov.pl (zakladka

Fundusze

Europejskie Program Regionalny) oraz pod numerem tel.: (85) 74 97 247.

W

za\4czenfu pnekazt$g harmonogram spotkari informacyjnych, kt6re odbgd4 sig

na terenie wojew6dztwa podlaskiego. W ramach spotkari przedstawione zostanq m.in. zalohenia

konkursu, zasady naboru wniosk6w o dofinansowanie oraz kryteria, kt6rymi nale?y kierowa6 sig

podczas konstruowania wniosku. Ponadto spotkania umo2liwi4 nawipanie ewentualnej
wsp6lpracy z partnerarni. Przekazane informacje z pewnoSciE ulatwi4 Paristwu przygotowanie

dobrych projekt6w. Osoby zainteresowane udzialem w spotkaniu prosimy
o z$oszenie za pomocq elektronicznego formulama zgloszeniowego zamieszczonego na
stronie intemetowej wupbialystokpraca.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy

do

skorzystania

z

utworzenia miejsc opieki nad dzie6mi do lat 3, co

przedstawionej przez nas mozliwoSci

w znacz4cp

stopniu wzmocni dzialania

polityki prorodzinnej w Paristwa gminie, przyczyni sig do zwigkszenia akfywnoSci zawodowej
wSr6d osob sprawuj4cych opiekg nad dzie6mi oraz umozliwi im powr6t na rynek pracy.
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HARMON

KAN INFORMA
DOTYCZ.{CYCH KONKURSU,

W RAMACH KTOREGO MOZNA UZYSKAE SNOIru UNIJNE NA UTWoRZENIE

ZTOaKALUB KLUBU DZTECIECEGO ORAZ ZATRUDNIENIE DZIENNEGo oPIEKUNA

o

6

lrwietnia20l6 r., godz. 10.00 -

12.00, sala konferencyjna Wojew6dzkiego Urzgdu

Pracyw Bialymstoku, ul. Pogodna 22, Bialystok

o

12 krvietnia 2016 r., godz. 10.00

-

12.00, sala konferencyjna Powiatowego Urzgdu

Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, Bielsk Podlaski

o

L3 lavietnia 2016 r., godz. 10.00

-

12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa

.

19

kwietnia 2016 r., godz. 10.00 -

15,A.,

Wysokie Mazowieckie

12.A0, sala konferencyjna

WUP Oddzial Terenowy

w N,om2y, ul. Nowogr odzka l, N-omla

o

20 kwietnia 2016 r., godz. 10.00

-

12.00, sala szkoleniowa Powiatowego Urzgdu

Pracy w Suwalkach, ul. KoSciuszki 71, Suwalki

o

26 krvietnia 2016 r., godz.10.00 - 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
w Morikach, ul. Slowackiego 5,{, Moriki

Rejestracja za pomocE elekhonicznego formularza zgloszeniowego zamieszczonego na stronie
intemetowej wupbialystok.praca. gov.pl.

