Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu
nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości
edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT
1. W punkcie 12 regulaminu konkursu (dotyczącym wymagań czasowych) nr RPLB.08.01.01IZ.00-08-K01/16, podano, iż dla realizacji I typu operacji okres realizacji projektu nie przekracza
12 miesięcy, co w przypadku typu II - czy w związku z tym należy przyjąć termin do 30 czerwca
2023 roku (i np. rozpisać projekt na 2 lub 3 lata), czy też są jakieś inne ograniczenia czasowe.
Zgodnie z regulaminem konkursu okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy wyłącznie
w przypadku I typu operacji. Punkt 2 Regulaminu konkursu dokładnie określa ramy czasowe, dodatkowo
każdy typ od III do V realizowany w uzupełnieniu do typu I również jest realizowany przez rok. Data 30
czerwca 2023 roku oznacza, że projekt nie może zakończyć się po tej dacie, ale nie oznacza, że realizacja
II typu operacji musi trwać do tego czasu.
2. Czy przedszkole niepubliczne z siedzibą w Zielonej Górze może aplikować o dofinansowanie
w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Poddziałania 8.1.1 Poprawa
dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT?
Zgodnie z regulaminem konkursu podmiotami uprawnionymi do aplikowania są m.in.:
 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie
przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
 szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
Regulamin zakłada również możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki
ZIT wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.
Zgodnie z powyższym przedszkole niepubliczne z siedzibą w Zielonej Górze może aplikować
o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16.
3. W związku z trwającymi przygotowaniami do złożenia wniosku w ramach konkursu
RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16 pojawiło się pytanie dot. budżetu projektu. W ramach konkursu
przygotowujemy się do zgłoszenia projektu w ramach typu II - gdzie planuje się remont
pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb przedszkola (wymiana stolarki, malowanie, posadzki
i podłogi oraz roboty towarzyszące). Jak wynika z dokumentacji konkursowej takie działania
traktowane są jako cross-financing i nie powinny przekraczać 10% dofinansowania z UE. Ponadto
w regulaminie konkursu na stronie 25 istnieje zapis iż: "koszt jednego miejsca wychowania
przedszkolnego w projekcie nie może być wyższy niż 20 718,37 zł". Pytanie dotyczy kwoty
20 718,37 zł, czy mieszczą się w niej wszystkie koszty, tj. remontowe, szkolenia dla nauczycieli,
szkolenia dla uczniów, pomoce dydaktyczne, czy wyłącznie te bezpośrednio odnoszące się do
ucznia, tj.: szkolenie dla wychowanków i zakup dla nich pomocy dydaktycznych.
Projekt będzie realizowany w przedszkolu specjalnym mieszczącym się w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym (placówka kształcąca dzieci z niepełnosprawnością), w którym liczba
dzieci w grupach jest ograniczona z uwagi na odrębne przepisy
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu koszt jednego miejsca wychowania przedszkolnego w projekcie
nie może być wyższy niż 20 718,37 zł. W kwocie tej mieszczą się wszystkie koszty związane z realizacją
projektu przypadające na jednego uczestnika (wszystkie koszty pośrednie oraz wszystkie koszty
bezpośrednie), a nie tylko te bezpośrednio odnoszące się do dzieci.

Ponadto proszę zwrócić uwagę na fakt, że stosowanie cross–financingu powinno dotyczyć wyłącznie
takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi
logiczne uzupełnienie zaplanowanych działań. Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii
wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku
z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
4. Mam pytanie odnośnie Załącznika nr 4 do Regulaminu Katalog przykładowych wydatków
kwalifikowanych w ramach konkursu, a konkretnie o wkład własny w postaci sal szkoleniowych.
Czy katalog sal wykładowych specjalistycznych jest katalogiem zamkniętym czy też do tej grupy
sal można zaliczyć inne, odpowiednio przygotowane do zajęć, np.: pracownię Tomatisa, gabinet
logopedyczny, sala doświadczania świata, sala do integracji sensorycznej, sala wyposażona
w stanowiska np.: neuroforma.
Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu stanowi katalog przykładowych wydatków kwalifikowalnych. Nie
jest to katalog zamknięty. Konstruując budżet projektu, proszę mieć jednak na uwadze, iż każdy wydatek
zaplanowany w projekcie musi wynikać ze zdiagnozowanej sytuacji problemowej. Ponadto wydatki
zaplanowane w budżecie powinny być racjonalne i efektywne.
5. Z kryterium dostępu nr 6 konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16 wynika, że „Działania
w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu
przez OWP. 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)”. Kryterium to odnosi się do już istniejących OWP. Proszę
o wyjaśnienie w jaki sposób nowotworzone OWP powinny spełniać to kryterium?
W ramach przedmiotowego konkursu nie ma wyłączenia dotyczącego stosowania kryterium nr 6,
co oznacza że kryterium to obowiązuje również nowoutworzone ośrodki wychowania przedszkolnego.
Aby spełnić to kryterium powinni Państwo zadeklarować we wniosku, że skala działań nie ulegnie
zmniejszeniu (zgodnie z brzmieniem kryterium nr 6).
6. Proszę o wyjaśnienie czy istnieje w ramach tego konkursu dobudować salę do istniejącego
budynku, w którym jest przedszkole?
W ramach konkursu z poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty
realizowane poza formułą ZIT, wydatki inwestycyjne (objęte cross-financingiem) mogą być ponoszone do
10% wartości dofinansowania Unii Europejskiej. Wydatki inwestycyjne powinny dotyczyć wyłącznie takich
kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne
uzupełnienie działań w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja. Cross-financing może
dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa,
w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób
z niepełnosprawnościami (np. podjazdów do budynków dla osób z niepełnosprawnościami).
W związku z powyższym projekty w ramach których zaplanowano tylko i wyłącznie wydatki
infrastrukturalne dotyczące przedszkoli nie wpisują się w założenia niniejszego konkursu.

7. Czy wkład własny w ramach konkursu jest tylko finansowy czy może być również niepieniężny?
Wkład własny może być również wniesiony w formie niepieniężnej. Kwestia ta została uregulowana
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Strony 52 – 54 Wytycznych… dokładnie regulują tę kwestię. Wytyczne…. stanowią załącznik nr 8 do
Regulaminu konkursu.

