
 

 

 Załącznik nr  5 do 
zapytania ofertowego 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

INFORMACJE DO UMIESZCZENIA NA PLAKACIE INFORMACYJNYM (16 szt-rozmiar 

A3): 

Gmina Łącko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.  

„Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” 

• Celem projektu jest podniesienie dostępności i jakości edukacji dzieci i młodzieży w 
zakresie kształcenia ogólnego, uczęszczających do 5 szkół podstawowych i 3 gimnazjów 
podległych pod Gminę Łącko w okresie od VI 2017 r. do IV 2019 r.  
Dofinansowanie projektu z UE : 3 006 677,29 zł  
• zestaw logo – znaki FE i UE (Europejski Fundusz Społeczny) oraz oficjalne logo 
promocyjne województwa małopolskiego, 
 
Poniżej zamieszczam wzór plakatu dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
 

 
 

Linki do wytycznych: 
http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu 



 

 

 
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/pobierz-poradniki-i-
publikacje/2015/10/KIW_CMYK_09102015.pdf 
 

INFORMACJE DO UMIESZCZENIA NA ULOTCE (1500 szt. – rozm- A6), I PLAKACIE 

PROMOCYJNYM (30 szt. – rozm. A3) 

Postaw na rozwój        to procentuje w przyszłości ! ! ! 
 

Gmina Łącko zaprasza w okresie VI 2017 r. - IV 2019 r. do uczestnictwa w projekcie pt. 

„Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”.  

Projekt skierowany jest do: uczniów i nauczycieli  szkół podstawowych w: Kiczni, 
Zagorzynie, Maszkowicach, Obidzy, Czarnym Potoku oraz gimnazjów w: Łącku, Zagorzynie 
i Jazowsku, których organem prowadzącym jest Gmina Łącko. 
 

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNIE: 
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (grupowe i indywidualne) 
2. Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych z matematyki (stacjonarne i dwudniowe zajęcia 

wyjazdowe z zapewnionym m.in.. dojazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem) 
3. Koła zainteresowań w zakresie przedmiotów przyrodniczych (stacjonarne i dwudniowe zajęcia 

wyjazdowe z zapewnionym m.in.. dojazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem) 
4. Zajęcia prowadzone metodą projektu: 

a. Nasz szkolny ogródek  - Szkła podstawowa:  Kiczni, Zagorzyn, Maszkowice 
b. Zwierzęta zimą  -  Szkła podstawowa: Czarny Potok, Obidza 
c. Nasza Ścieżka Edukacyjna – Gimnazjum: Łącko i Jazowsko 
d. Nasz Kosmos – Gimnazjum: Zagorzyn 

5. Szkolne Kółka Programistyczne -zajęcia dodatkowe z nauki programowania  
6. Zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych- Koła informatyczne 
7. Zakup dla szkół niezbędnego wyposażenia (w tym materiały dydaktyczne i narzędzia TIK) 
8. Rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej ww. szkół 
 
Łączna wartość projektu: 3 537 267,41 zł, 
w tym dofinansowanie projektu z UE : 3 006 677,29 zł 
 

Zestaw logo – znaki FE i UE (Europejski Fundusz Społeczny), oficjalne logo promocyjne 
województwa małopolskiego oraz logo niniejszego projektu. 
 
Linki do wytycznych: 

http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu 
 
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/pobierz-poradniki-i-
publikacje/2015/10/KIW_CMYK_09102015.pdf 
 
Więcej informacji na stronie www.lacko.pl  lub w biurze projektu: Urząd Gminy w Łącku, 33-390 

Łącko 445, tel. 18 4140711, e-mail: gmina@lacko.pl 


