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1 10.1.4 1. Czy można w jednym projekcie połączyć typ projektu a) z typem projektu b)? Przede wszystkim 

chodzi mi o informację czy mogę zrobić projekt, w którym powstanie 1 grupa, do której uczęszczać 

będą zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci z pewnymi niepełnosprawnościami?

W opinii IP nie ma możliwości realizacji w projekcie typu projektu a) z typem projektu b). 

Uruchamianie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wiąże się z obligatoryjnym zwiększeniem 

liczby miejsc podlegających pod konkretny organ prowadzący. Z kolei dostosowanie istniejących 

miejsc nie wiąże się z tym warunkiem (np. w ramach istniejących 30 miejsc w OWP dostosowujemy 

5 z nich do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami ale liczba ogólna miejsc podlegających pod dany 

organ prowadzący nie ulega zwiększeniu).

2 10.1.4 2. Czy w projekcie można sfinansować tylko takie dodatkowe zajęcia, które nie były finansowane w 

okresie co najmniej 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu (zgodnie z przypisem 3f) w 

Regulaminie)? A inne można już sfinansować?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu tj. przypisem 3f „dodatkowe zajęcia mogą być realizowane 

w OWP, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy”. 

Oczywiście możliwa jest realizacja innych zajęć dodatkowych przy spełnieniu

łącznie następujących warunków:

a.   realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem

uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania

przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci

uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym

OWP. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych

zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami, co oznacza że realizacja dodatkowych

zajęć dla tej grupy dzieci nie musi być działaniem dodatkowym w stosunku do

działań ukierunkowanych natworzenie nowych miejsc przedszkolnych;

b.  dodatkowe zajęcia są realizowane poza

bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, określonym

w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty;

c.   katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:

-     zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 kwietnia

2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o 

charakterze terapeutycznym;

-     zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;

-     zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

-     zajęcia rozwijające kompetencjespołeczno-emocjonalne;

3 10.1.4 3. Czy w projekcie można sfinansować studia podyplomowe dla nauczycieli OWP (zgodnie z 

przypisem 4a w Regulaminie)?

Tak, zgodnie z przypisem 4a Regulaminu konkursu w ramach projektu istnieje możliwość 

doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w 

zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych m.in. 

poprzez organizację studiów podyplomowych. spełniających wymogi określone w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz.131).

4 10.1.4 4. Zgodnie z pkt 5 Regulaminu podano, że maksymalny okres finansowania w ramach projektu 

działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego jest nie dłuższy niż 12 

miesięcy. Czy mam przez to rozumieć, że chodzi o okres uczęszczania do OWP nowo przyjętych 

dzieci tzn. od podpisania umowy przez rodziców do ostatniego dnia uczestnictwa w projekcie?

Działalność bieżąca nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego rzeczywiście jest 

związana z uczęszczaniem do  OWP dzieci. Wprowadzając okres dodatkowych 4 miesięcy IOK 

sugerowała przeznaczenie go na przygotowania do rozpoczęcia roku przedszkolnego. W tym 

miejscu warto przypomnieć również o trwałości projektu, który wynosi 2 lata.

5 10.1.4 5. Czy wkład własny może być wyższy niż 20%, skoro w pkt. 8.1 podano, że minimalny poziom 

wkładu własnego wynosi 20%?

Wkład własny nie może być wyższy niż 20%. Nie dotyczy to projektów, w których wysokość wkładu 

własnego wynika z przepisów o zasadach udzielania pomocy publicznej.

6 10.1.4 6. Czy w myśl nowych przepisów, że meble nie stanowią obecnie cross-financingu? W ramach projektu możliwy jest zakup mebli w ramach cross-financingu.  Należy jednak zaznaczyć, 

iż cross

‐

financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS 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.Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross-

financingu) w ośrodkach wychowania przedszkolnego będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie 

zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS.



7 10.1.4 7. Czy zakup np. lampy przymocowanej do sufitu traktowany będzie jako cross-financing, bo nie 

rozumiem zapisów w pkt 8.10? Podano tam bowiem, że cross-financing może dotyczyć wyłącznie 

zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na 

stałe przytwierdzone do nieruchomości [...] oraz dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-

wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Poniżej tej definicji napisano z kolei, że zakup środków 

trwałych, za wyjątkiem infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub 

adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatków w ramach cross-financingu. A co w 

przypadku np. lampy, która będzie przymocowana do sufitu? Czy mam to potraktować jako cross-

financing, czy nie? Proszę o jednoznaczną odpowiedź.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 tj. rozdziałem 8.7 Cross-financing w projektach 

finansowanych ze środków EFS, zakup lampy przymocowanej o sufitu należy traktować  jako 

wydatek poniesiony w ramach cross-financing. 

8 10.1.4 8. W pkt. 10 Regulaminu podano, że wniosek o dofinansowanie ma być podpisany z użyciem np. 

podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach ePUAP? Co w sytuacji kiedy w naszym 

Stowarzyszeniu projekt muszą podpisać 2 osoby (zgodnie z KRS)? Z tego co się dowiadywaliśmy 

profil zaufany może być założony tylko przez osoby fizyczne. Instytucje nie mogą tego zrobić, w 

związku z czym nasz projekt muszą podpisać 2 osoby. Czy system MEWA dopuszcza możliwość 

podpisania wniosku potwierdzonego 2 Profilami Zaufanymi w ramach ePUAP? Czy też jeżeli nie to 

czy wystarczy podpis potwierdzony tylko 1 profilem?

Zgodnie z aktualna wersją 1.1 z dnia 29.09.2015 r. Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.4 

„Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu 

obsługi wniosków aplikacyjnych (MEWA 2.0). Wniosek o dofinansowanie złożony w formie 

formularza elektronicznego musi być podpisany z użyciem: -  podpisu elektronicznego, 

weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, lub  -  podpisu potwierdzonego Profilem 

Zaufanym w ramach ePUAP. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest informacja (UPO) otrzymana 

przez Wnioskodawcę na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie. IOK informuje, że w 

przypadku, gdy do składania oświadczeń woli przezwnioskodawcę wymagane jest współdziałanie co 

najmniej dwóch osób, wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej składany (podpisywany) 

jest przez pełnomocnika. Pełnomocnik powinien posiadać stosowne pełnomocnictwo udzielone 

przez wnioskodawcę działającego poprzez swoje organy zgodnie z obowiązującymi

wnioskodawcę zasadami reprezentacji. Pełnomocnictwo w formacie PDF należy dołączyć jako 

załącznik do wniosku o dofinansowanie.” 

9 10.1.4 Kryterium dostępu nr 1. Konieczność wskazania liczby miejsc przedszkolnych w roku 

poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji projektu. W kol. "Nazwa kryterium" mowa jest o 

zwiększeniu liczby miejsc podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej 

gminy/miasta, a w kol. "Definicja kryterium" mowa jest o danych na obszarze danej gminy/miasta 

itp. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, ponieważ jest to dla mnie sprzeczność. Nasze Stowarzyszenie 

prowadzi 3 przedszkola na terenie 2 różnych gmin. Nasze Stowarzyszenie nie jest jednostką 

publiczną, więc nie podlega pod żadną gminę. Czy wobec tego w takim przypadku mam wziąć pod 

uwagę dane dotyczące liczby miejsc przedszkolnych w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia 

realizacji projektu podlegających pod konkretny organ, czyli nasze Stowarzyszenie, czy na 

obszarze danych gmin?

W takim przypadku należy wziąć pod uwagę dane dotyczące liczby miejsc przedszkolnych w roku 

poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji projektu  na obszarze danych gmin?

10 10.1.4 Czy trwałość utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego oznacza, że przez te 2 lata musimy 

po zakończeniu projektu przyjąć do przedszkola tyle dzieci ile było w projekcie, czy też tak jak 

Państwo napisali oznacza to tylko gotowość do przyjęcia? A jeśli tylko gotowość to jak ją 

udowodnić? Jak to będzie przez Państwa sprawdzane i kontrolowane?

Zgodnie z przyjętym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2015 r. podejściem, obowiązek zapewnienia 

trwałości dotyczy wszystkich miejsc tworzonych w ramach ośrodków wychowania przedszkolnego, w 

tym tych tworzonych dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Przy czym trwałość należy 

interpretować, jako gotowość podmiotu do świadczenia usługi. W sytuacji, gdy nie występuje popyt 

na usługę przedszkolną dla dziecka z niepełnosprawnością, miejsce w OWP powinno zostać 

wykorzystane na potrzeby dziecka pełnosprawnego. Jednocześnie w przypadku zapisu wytycznych 

(dostosowanie istniejących miejsc OWP do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja 

dodatkowej oferty edukacyjnej umożliwiająca dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 

przedszkolnym) nie mają zastosowania warunki dotyczące maksymalnego 12 miesięcznego okresu 

wsparcia (zgodnie z kryterium dostępu nr 2 przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia 

realizacji projektu) . Może być ono realizowane w całym okresie realizacji projektu. Zarówno jeśli to 

działanie jest oddzielnym typem operacji, jak i towarzyszącym. Intencją wsparcia jest umożliwienie 

dzieciom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w edukacji w ramach  placówek 

ogólnodostępnych.Trwałość wspartych w ramachprojektu struktur przedszkolnych powinna być 

rozumiana jako instytucjonalna

gotowość ośrodków do świadczenia usług przedszkolnych. Oznacza to, że w okresie wskazanym we 

wniosku o dofinansowanie organy prowadzące, które otrzymały wsparcie ze środków EFS, mają 

obowiązek utrzymania dotychczasowych struktur przedszkolnych, w tym także miejsc w liczbie 

odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi.

11 10.1.4 3. Czy wkład własny projektu można pokryć z dotacji oświatowej? Co do zasady tak, o ile inne regulacje szczególne,  np. określające zasady i kryteria podziału 

subwencji, nie wykluczają takiego rozwiązania.


