
INFORMACJA PRASOWA

Na temat projektu  Gminy Lądek „Dobre przedszkole-dobry start w przyszłość”

W marcu ubiegłego roku gmina Lądek złożyła wniosek do konkursu POKL dla przedszkola gminnego w 
Dolanach. Projekt „Dobre przedszkole-lepszy start w przyszłość” uzyskał wysoką ocenę- znalazł się 
jednak na liście rezerwowej  z uwagi na brak środków. 

Podjęłam  wówczas  decyzję  o  złożeniu  odwołania  do  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w Poznaniu-
bowiem  po analizie kart oceny merytorycznej znaleźliśmy wiele punktów, które wskazywały, iż ocena 
ta nie została przeprowadzona rzetelnie. WUP nasz protest jednak odrzucił.  Zdecydowałam wówczas 
o zastosowaniu ostatecznego środka odwoławczego i  wysłaliśmy protest do Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, które przyznało nam rację. 

Przekonaliśmy ekspertów z ministerstwa, że nasz projekt jest naprawdę dobry i podważyliśmy ocenę 
ekspertów z WUP. Ostatecznie Wojewódzki Urząd Pracy musiał ponownie powołać  ekspertów do 
oceny naszego wniosku i przyznał nam dofinansowanie.  

W piśmie z WUP o przyznaniu dofinansowania, które otrzymaliśmy 13 marca b.r. przekazano nam 
jednak informację, że kwota dofinansowania została zmniejszona z ponad 1 miliona 200 tysięcy do 
nieco  ponad  800  tysięcy.   Dzięki  kolejnym  „odważnym”  decyzjom  złożyliśmy  wniosek  o 
przeprowadzenie  negocjacji  projektu  z  uwagi  na  tak  duże  ograniczenie  finansowe  projektu-  pod 
koniec marca b.r. odbyły się na nasz wniosek negocjacje z kierownictwem Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Poznaniu.  Odnieśliśmy kolejny sukces-  obroniliśmy niemal wszystkie koszty projektu, które 
wcześniej zakwestionował WUP m.in. wyposażenie placów zabaw przy każdym z przedszkoli w naszej 
gminie. 

Mam obowiązek podkreślić, iż  jest to ogromny sukces gminy Lądek – zdobyliśmy  1.063.625,00 zł 
dofinansowania  w  sektorze  oświaty,  choć  już  na  samym  starcie  konkursu  byliśmy  uboższy  o  15 
punktów strategicznych (nasza gmina nie leży bowiem w powiecie o niskim stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej- takim powiatem jest np. koniński). Niemniej udało nam się  „pokonać” wiele 
gmin, które były niejako premiowane za swoje położenie.  W Wielkopolsce jesteśmy bodajże jedynym 
samorządem, który otrzymał w tym konkursie dofinasowanie pomimo braku punktów za położenie. Z  
informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wiem, że takich gmin, jak nasza która odniosła sukces 
w całym kraju jest niewiele.

W  ramach  projektu  zostaną  m.in.  przeprowadzone  dodatkowe  zajęcia  dydaktyczne  w  każdym  z 
naszych przedszkoli ( m.in. j.angielski, rytmika i muzyka, konsultacje logopedyczne), a także zostaną 
zakupione pomoce dydaktyczne.

Ważnym jest, że będzie on realizowany w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym w 
Słupcy-  w  ramach  tej  współpracy  zostaną  przprowadzone  wspólne  imprezy  integracyjne  oraz 
zakupione  materiały  dydaktyczne.  Partner  projektu  nie  ponosi  żadnych  kosztów  związanych  z 
udziałem w naszym projekcie



Projekt  rozpoczniemy oficjalnie  1  sierpnia  tego  roku-  potrwa  on  do  31  lipca  2014.   W piątek  6 
kwietnia dostarczyłam osobiście  do Poznania do WUP wszystkie niezbędne dokumenty do podpisania  
umowy- teraz czekamy na termin, a potem rozpoczynamy przetargi m.in. na zespół projektowy.
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