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Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast
Przedstawiciele Gmin
Województwa Lubelskiego

Szanowni Państwo,
w imieniu Związku Gmin Lubelszczyzny oraz Froebel.pl, serdecznie zapraszamy
Państwa na Seminarium nt. „Sposoby pozyskania funduszy z UE na rozwój placówek
oświatowych w województwie lubelskim”, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017
(poniedziałek) o godz. 11.00 w Lublinie, w Biurze Związku, przy ul. I Armii Wojska Polskiego
5/3. Czas trwania spotkania: ok. 2 godzin. Udział w Seminarium jest nieodpłatny.
Seminarium adresowane jest do: Wójtów, Burmistrzów, pracowników samorządowych
odpowiedzialnych za funkcjonowanie oświaty oraz za pozyskiwanie funduszy unijnych w gminach
oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.
Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają przedstawiciele Gmin Członkowskich Związku
Gmin Lubelszczyzny.
Seminarium zostało zorganizowane w związku z rozpoczęciem konkursu organizowanego
w ramach Działania 12.1 RPO WL „Edukacja przedszkolna” na terenie województwa
lubelskiego. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 36.002.494,26 zł. Wnioski mogą składać
podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej i niepubliczne przedszkola lub inne
funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące lub inne podmioty
(z wyłączeniem osób fizycznych) w partnerstwie z w/w. Celem konkursu jest zwiększenie udziału
dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, a także wzrost poziomu
upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości.
Korzyści dla gminy wynikające z realizacji zadań oświatowych to m.in.: wzrost
zainteresowania rodziców przedszkolem, tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek poprzez wprowadzenie innowacyjnych zajęć,
wyposażenie placówki w materiały dydaktyczne, korzystny wizerunek w środowisku lokalnym,
atrakcyjne zajęcia dydaktyczne w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.
Program spotkania:
1.
„Sposoby pozyskania funduszy z UE na rozwój placówek oświatowych
w województwie lubelskim”.
2.
„Wdrażanie nowoczesnych, twórczych i aktywizujących metod i form nauczania” –
Froebel.pl
Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy przesyłać do dnia 29 marca 2017 (środa) na adres
mailowy: ZGL@zgl.pl (z dopiskiem: SEMINARIUM EDUKACJA PRZEDSZKOLNA), lub
telefonicznie: 81 444 02 80, 603095735. Informacje dostępne są w Biurze Związku Gmin
Lubelszczyzny. Jeżeli chęć udziału w seminarium zgłosi większa liczba osób – miejsce spotkania
ulegnie zmianie (jedynie sala – miejscowość pozostanie bez zmian), o czym wszystkich Państwa
poinformujemy telefonicznie.
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