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Maksymalna wartość projektu: 2 mln. zł.  
NIE JEST WYMAGANY WKŁAD WŁASNY.

Celem naboru jest poprawa dostępności szkół 
w zakresie architektonicznym, cyfrowym, 
komunikacyjnym i organizacyjnym dla osób  
ze szczególnymi potrzebami. 

Grupa AF oferuje przygotowanie dla Państwa wniosku wraz z wymaganym harmonogramem rzeczowo-finansowym 
na nabór w ramach projektu „Dostępna Szkoła”. Realizuje go Fundacja Funduszu Współpracy i Fundacja Instytut 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 jako pilotaż dzia-
łania „Szkoła bez barier” w ramach programu Dostępność Plus.

W ramach projektu można otrzymać grant na testowanie  
Modelu Dostępnej Szkoły w wysokości od 500.000 do 2.000.000 PLN.

Działania w ramach grantu powinny objąć co 
najmniej jedną i nie więcej niż cztery szkoły 
podstawowe. 

1
Organ prowadzący może złożyć wyłącznie 
jeden wniosek w jednej rekrutacji. 

2

Planowane są dwie edycje wyboru organów 
prowadzących: pierwsza rozpocznie się w lipcu 
2020 r., druga jesienią 2020 r. (dokładne terminy 
zostaną podane w ogłoszeniach).

3
 Organ prowadzący może otrzymać tylko jeden 
grant w ramach projektu - jeżeli otrzymał grant 
w pierwszej rekrutacji, nie może ubiegać się  
o grant w kolejnej.

4

www.GrupaAF.pl
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PIERWSZEŃSTWO będą miały też organy, które zgłoszą do udziału w projekcie  
więcej niż jedną placówkę.

Dodatkowo premiowane będą:
 ▲ szkoły działające na terenach gmin do 50 tys. mieszkańców (dane GUS),
 ▲ organy biorące udział w Monitoringu Konwencji ONZ o Prawach Osób 

Niepełnosprawnych (działanie 2.6 PO WER),
 ▲ szkoły z obszarów objętych rządowymi programami o charakterze terytorialnym  

z projektów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju lub uzgodnionymi w kontrakcie 
terytorialnym.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG?
▲ Umożliwiamy szkołom pozyskanie funduszy na 

poprawę ich dostępności w czterech obszarach: 
architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym 
i organizacyjnym - w ramach jednego programu 
niewymagającego wkładu własnego.

▲ Oferujemy dodatkową usługę w postaci asysty na 
spotkaniach certyfikujących oraz pomoc w obronie 
projektu i jego założeń.

▲ Ułatwiamy nawiązanie współpracy z NGO na 
dalszym etapie współdziałania przy realizacji 
projektu. 

▲ Nad projektami pracują eksperci z wieloletnim 
doświadczeniem w obszarze skutecznego 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych z różnych 
obszarów, doradzając beneficjentom od czasu 
pierwszych tego typu naborów w Polsce.

Ewa Lefik-Babiasz 
Ekspert ds. dotacji unijnych

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. 
Wykładowca akademicki w obszarze zarządzania 
funduszami europejskimi. Od 2003 roku 
zaangażowana we wdrażanie środków UE. 
Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze 
procesów biznesowych, współpracowała 
z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych 
w zakresie lokowania inwestycji dużych 
międzynarodowych koncernów na terenie RP. 
Uhonorowana Dyplomem Uznania Ministra – 
Członka Rady Ministrów za działania na rzecz 
integracji europejskiej. 

Zajmowała się wdrażaniem funduszy UE na 
rzecz przedsiębiorstw jako pracownik Instytucji 
Wdrażającej. Posiada doświadczenie w zakresie 

prowadzenia kilkudziesięciu projektów 
dofinansowanych ze środków zewnętrznych, 
w tym projektów międzynarodowych o łącznej 
wartości ponad 200 mln zł. 

Członek wielu grup roboczych i ciał 
doradczych. Ekspert w obszarach: partnerstwo 
publiczno-prywatne, infrastruktura drogowa, 
dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Odpowiedzialna za przygotowanie i realizację 
pierwszego w Polsce projektu hybrydowego 
ESCO realizowanego w formule PPP.

www.GrupaAF.pl
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Zaufali nam

+ 200 FIRM

Kontakt
Prosimy o kontakt z osobistym doradcą – jego dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce e-mailowej pierwszej 
wiadomości.

+48 71 307 15 03 BOK@GrupaAF.pl www.GrupaAF.pl

Ewa Lefik-Babiasz
Funding Specjalist
(+48) 570 818 635
e.lefik@GrupaAF.pl

Doradztwo eksperckie 


