
PYTANIE:  

Czy przy kwalifikacji projektu do właściwego konkursu 10.1 należy brać pod uwagę miejsce realizacji 

projektu - siedzibę Wnioskodawcy (jest na terenie ZIT) czy też inne przesłanki np. skąd pochodzą 

uczniowie uczęszczający do ww. szkoły? 

ODPOWIEDŹ 

Jeżeli siedziba Wnioskodawcy leży na obszarach objętych mechanizmem ZIT, właściwym konkursem 

będzie konkurs dotyczący właściwego ZIT. Jeśli jednak w placówce większość uczniów to dzieci 

z obszaru poza ZIT (np. w placówce kształcą się dzieci z całego województwa) Wnioskodawca winien 

złożyć wniosek w ramach konkursu 10.1.1 do puli horyzontalnej. 

 

PYTANIE: 

Czy jeśli projekt zakłada szkolenie nauczycieli przedszkola, czy wtedy w projekcie występuje pomoc 

de minimis? 

ODPOWIEDŹ: 

Jeżeli projekt jest realizowany w placówce funkcjonującej w ramach ustawy o systemie oświaty 

pomoc de minimis/publiczna nie wystąpi.   

 

PYTANIE: 

Czy w ramach projektu  wparciem można objąć  dziecko głęboko upośledzone, które jest zapisane do 

przedszkola, ale w ramach porozumienia pomiędzy placówkami realizuje zajęcia na terenie szkoły, 

które posiada odpowiednio przygotowaną kadrę (jest to zgodne z rozporządzeniem MEN)? 

ODPOWIEDŹ: 

W opisanej sytuacji dopuszczalna jest realizacja zajęć dodatkowych poza przedszkolem. 

 

PYTANIE: 

Czy w projekcie mogą uczestniczyć również dzieci 2,5 letnie? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie ze słownikiem pojęć, zawartym w Regulaminie konkursu, wychowanie przedszkolne 

obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, 

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku. 

 

PYTANIE:  

Jak mamy udokumentować to, że gmina chce otworzyć więcej miejsc przedszkolnych (część A 

konkursu)? Jakie są potrzebne do tego dokumenty, zaświadczenia itp. 

 



ODPOWIEDŹ: 

Odpowiednie informacje należy zawrzeć w treści wniosku oraz podać źródło danych – np. nazwę 

diagnozy przeprowadzonej przez gminę w tym zakresie. Można również powołać się na dane 

statystyczne, np. analizy demograficzne, również podając źródło ww. danych. Nie ma konieczności 

załączania np. zaświadczenia z gminy. 

 

PYTANIE:  

Zgodnie z instrukcją w budżecie wpisuje pomoce pogrupowane w komplet/zestaw. Czy muszę 

uzasadniać te koszty i podawać ich ceny jednostkowe? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, aby uniknąć zbytniego rozbudowania budżetu 

szczegółowego projektu, Wnioskodawca może określić jednostkę miary jako „komplet” lub „zestaw”. 

W takiej sytuacji należy jednak w części Z Uzasadnienie kosztów wskazać, jakie konkretnie pozycje 

(z podaniem co najmniej liczby i ceny jednostkowej) wchodzą w skład określonego wydatku.  

 

PYTANIE:  

Czy w okresie trwałości trzeba zachować wszystkie zajęcia dodatkowe ujęte w ramach projektu czy 

też trwałość odnosi się tylko do nowo utworzonych miejsc przedszkolnych? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Dotyczy tylko nowo utworzonych miejsc przedszkolnych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020. Beneficjent musi zobowiązać się do zachowania trwałości utworzonych miejsc przez co 

najmniej 2 lata od daty zakończenia projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna 

gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc 

wychowania przedszkolnego. Ponadto, skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 

projektu przez OWP (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do 

skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie).  

 

PYTANIE:  

Jeśli projekt trwa 1 rok, a zaplanowane studia podyplomowe dla nauczycieli 3-4 semestry, to czy 

mogę we wniosku uwzględnić cały koszt studiów? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji 

projektu. Okres ten ma być zarówno rzeczowym, jak i finansowym okresem realizacji projektu. 

Wydatki można ponosić tylko w okresie realizacji projektu. Koszt studiów dla nauczycieli mógłby być 

zatem kwalifikowany tylko w okresie realizacji projektu, wskazanym we wniosku.   



Regulamin nie określa ile ma trwać projekt. Należy pamiętać, że najpóźniejszy termin złożenia 

ostatniego wniosku o płatność to maj 2018 r. i w związku z tym, projekt musi zakończyć się do 

kwietnia 2018 r. 

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami SzOOP RPO WD 2014-2020 – „Wsparcie na rzecz 

doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie 

działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego”. 

 

 

 

 

 


