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KONKURS  

PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

 

Zarząd Powiatu w Policach 

ul. Tanowska 8, 72-010 Police 

 

 

ogłasza konkurs na realizację w 2020 r. projektów edukacyjnych, w ramach Lokalnego 

Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży, dotyczących realizacji zadań wynikających z aktualnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów, zwanych dalej „projektami”.  

 

Cele projektów (priorytety edukacyjne) w 2020 r.: 

1) wspieranie działań innowacyjnych oraz programów autorskich mających na celu rozwój 

uzdolnionych uczniów lub wsparcie i motywowanie uczniów słabszych; 

2) wspieranie wdrażania technik kształcenia na odległość, które uwzględnia różnorodność 

każdej społeczności, aby zapewnić wszystkim uczniom równy dostęp do edukacji; 

3) podnoszenie kompetencji rodziców poprzez organizację specjalistycznych szkoleń  

i konferencji.  

 

Wnioskodawcami w konkursie mogą być: 

1) szkoły i placówki, dla których Powiat Policki jest organem prowadzącym – planowana 

kwota środków publicznych – 60 000 zł; 

2) dla uczniów pobierających naukę w pozostałych szkołach działających na terenie Powiatu 

Polickiego – organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), których cele statutowe obejmują działalność w zakresie 

wspierania edukacji dzieci i młodzieży – planowana kwota środków publicznych –  

40 000 zł. 

 

Projekty proponowane do realizacji muszą obejmować swoim zasięgiem terytorialnym obszar 

Powiatu Polickiego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania obiektów powiatowych.  

     

Wnioskodawcy mogą przystąpić do konkursu składając wniosek o realizację projektu 

edukacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Lokalnego Programu 

Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży, zwanego dalej „regulaminem”, stanowiącego załącznik do uchwały  

Nr XX/145/2020 Rady Powiatu w Policach z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu 

Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4165), 

zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach, 

w zakładce ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO USTANOWIONYCH PRZEZ 

POWIAT POLICKI/Kadencja 2020 – 2023/Kategorie:/2020/UCHWAŁA NR XX/145/2020 

RADY POWIATU W POLICACH z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu 

Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

 

Złożone w ramach konkursu projekty, spełniające wymagania formalne określone                             

w niniejszym ogłoszeniu, zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową powołaną przez 

Zarząd Powiatu w Policach zgodnie z § 8  regulaminu.  
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Wnioskodawcy:  

1) posiadając odpowiednie zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji 

projektu oraz odpowiednie zabezpieczenie rzeczowe (sprzęt, materiały) będą wykonywać  

projekt w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.; 

2) otrzymają wsparcie finansowe projektu z budżetu Powiatu Polickiego na pokrycie 

bieżących kosztów realizacji projektu, które wyłącznie i w całości przeznaczą na jego 

wykonanie.  

 

Zarząd Powiatu w  Policach, po podjęciu uchwały o rozstrzygnięciu konkursu, przekaże 

środki finansowe na rzecz właściwej: 

1) placówki oświatowej w trybie określonym dla dokonywania zmian w budżecie i planie 

finansowym, zobowiązując placówkę oświatową przystępującą do realizacji projektu  

do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu; 

2) organizacji na podstawie zawartej umowy o realizacje projektu, której projekt stanowi 

załącznik nr 2 do uchwały Nr 429/2020 Zarządu Powiatu w Policach z dnia  

30 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2020 r. projektów 

edukacyjnych w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych  

oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.  

 

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów 

określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji projektów, w wysokości  

do 20 % danej pozycji kosztorysowej. 

 

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą na adres: 

 

Wydział Edukacji i Kultury (pok. nr 219) 

Starostwo Powiatowe w Policach 

ul. Tanowska 8 

72-010 Police 

 

w terminie do dnia 20 listopada 2020 r., w zamkniętych kopertach z dopisanym tytułem 

konkursu „Konkurs ofert na realizację w 2020 r. projektów edukacyjnych w Powiecie 

Polickim” opatrzonych pieczęcią firmową wnioskodawcy(-ów) lub z dopiskiem 

identyfikującym wnioskodawcę(-ów). 

 

W przypadku wniosków składanych pocztą decydować będzie data wpływu.   

 

Konkurs będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednego wniosku. 

 

Za wniosek spełniający wymagania formalne uznaje się dokument: 

1) złożony w zamkniętej kopercie z dopisanym tytułem konkursu określonym w ogłoszeniu      

o konkursie oraz opatrzonej pieczęcią firmową wnioskodawcy(-ów) lub dopiskiem 

identyfikującym   wnioskodawcę(-ów); 

2) złożony przez wnioskodawcę(-ów) uprawnionego(-ych) do jego złożenia; 

3) złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie; 

4) złożony na właściwym formularzu; 

5) w którym proponowane działania odpowiadają merytorycznie rodzajowi ogłoszonego 

konkursu; 

6) zawierający wszystkie konieczne załączniki (w przypadku załączników składanych  

w formie kopii, każda strona załącznika winna być parafowana, potwierdzona                           

za zgodność z oryginałem, a ostatnia strona opatrzona dodatkowo datą i podpisem); 

7) podpisany przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do składania oświadczeń woli                                    

w imieniu wnioskodawcy; 
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8) zawierający termin realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok) zgodny z terminem określonym 

w ogłoszeniu o konkursie; 

9) obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym obszar Powiatu Polickiego. 

 

Wnioski niespełniające ww. wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia, przy czym 

dopuszcza się możliwość usunięcia uchybień formalnych polegających na: 

1) uzupełnieniu na kopercie pieczęci firmowej wnioskodawcy(-ów) lub dopisku 

identyfikującego wnioskodawcę(-ów);  

2) dopisaniu, w przypadku, gdy dana sytuacja tego dotyczy, określenia „nie dotyczy” lub 

dokonania przekreślenia danego pola; 

3) uzupełnieniu/skorygowaniu we wniosku planowanego terminu realizacji projektu; 

4) skorygowaniu omyłek pisarskich i/lub rachunkowych we wniosku;  

5) uzupełnieniu, w przypadku łącznej reprezentacji, podpisu jednej z osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy(-ów); 

6) wpisaniu daty realizacji projektu; 

7) uzupełnieniu wymaganych załączników lub braków w tych załącznikach; 

na wezwanie komisji konkursowej w terminie do 3 dni od dnia wezwania przekazanego 

pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie na wskazany w ofercie adres lub numer. 

 

Wnioski, których uchybienia formalne nie zostaną usunięte w ww. terminie, zostaną 

odrzucone. 

 

Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację projektu edukacyjnego będą stosowane 

następujące kryteria ich oceny: 

1) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawców (waga kryterium 0-3 punktów); 

2) prezentacja kosztów realizacji projektu/ zasadność wskazanych kosztów (waga kryterium 

0-2 punktów); 

3) stopień realizacji wskazanych w ogłoszeniu celów projektów (waga kryterium 

0-3 punktów);  

4) wykorzystanie obiektów powiatowych do realizacji projektu (waga kryterium 

0-2 punktów). 

 

Powyższe kryteria będą miały zastosowanie również w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia 

konkursu projektów zostanie złożony jeden wniosek. 

 

Wyboru projektu(-ów), który(-e)otrzymają wsparcie, po uprzednim zapoznaniu się z opinią 

komisji konkursowej, dokona Zarząd Powiatu w Policach w terminie do dnia 4 grudnia  

2020 r.  

 

Zarząd Powiatu w Policach zastrzega sobie możliwość negocjowania zakresu rzeczowego                 

i warunków finansowych (rodzaj i wysokość kosztów pokrywanych z wnioskowanej kwoty 

wsparcia) zawartych we wniosku o realizację projektu.  

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie  

po podjęciu przez Zarząd Powiatu w Policach uchwały w ww. sprawie poprzez ich 

umieszczenie na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Policach oraz na stronie internetowej Powiatu Polickiego. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 43 28 148 lub adresem 

e-mail: kwiecien@policki.pl. 

 

  Na oryginale właściwy podpis  

Starosty Polickiego  

Andrzeja Bednarka 

mailto:kwiecien@policki.pl

