
 
Sprostowanie do pytań i odpowiedzi dla naboru 10.1.1 z dnia 16.12.2015 r. 

6 10.1.1 

Czy nawiązanie współpracy ocenianej jako kryterium współpracy 

placówek jest też rozumiane jako współpraca jednostek 

prowadzonych przez tę samą jednostkę prowadzącą? 

Limit 30% dotyczy wyłącznie typu projektu nr 3. Dla pozostałych typów jest 10%. 

W przypadku projektów łączonych limit 30% należy wyliczyć w odniesieniu do 

wydatków związanych z typem operacji 3. Dla pozostałych wydatków 10%. 

Sprostowanie: 

Tak, nawiązanie współpracy ocenianej jako kryterium współpracy placówek jest 

rozumiane jako współpraca jednostek prowadzonych przez tę samą jednostkę 

prowadzącą.   

7 10.1.1 

 

Jaki jest limit wydatków na zakup środków trwałych i cross - 

financing ( w dokumentach programowych zawarta jest 

informacja, iż limit na zakup środków trwałych wynosi 30% 

wartości projektu, w tym 10 % CF, podczas gdy w części 

dotyczącej wydatków na środki trwałe pozostał zapis o 10 % 

wartości projektu)? 8) Finansowanie: Czy powyższe limity 

odnoszą się do wartości projektu - wysokości wyd. 

bezpośrednich, czy ogólnej wartości projektu? 

 

 

 

  

 

Limit 30% dotyczy wyłącznie typu projektu nr 3. Dla pozostałych typów jest 10%. 

W przypadku projektów łączonych limit 30% należy wyliczyć w odniesieniu do 

wydatków związanych z typem operacji 3. Dla pozostałych wydatków 10%.  

Sprostowanie: 

 Limit 30% dotyczy wyłącznie typu projektu nr 2 i 3. Dla pozostałych typów jest 

10%. W przypadku projektów łączonych limit 30% należy wyliczyć w odniesieniu 

do wydatków związanych z typem operacji 2 i 3. Dla pozostałych wydatków 10%.  

 

 

 

 

9 10.1.1 

W jakiej kategorii kosztów w budżecie wykazywać będziemy 

sprzęty i pomoce dydaktyczne zakupione w ramach TIK, jako, że 

nie stanowią one wydatków w ramach cross-financingu oraz 

środków trwałych? 

Należy je traktować jako „zwykły” wydatek. Limit 30% dotyczy wyłącznie typu 

projektu nr 3. Dla pozostałych typów jest 10%. W przypadku projektów łączonych 

limit 30% należy wyliczyć w odniesieniu do wydatków związanych z typem operacji 

3. Dla pozostałych wydatków 10%.  

Sprostowanie: 



Należy je traktować jako „zwykły” wydatek. Limit 30% dotyczy wyłącznie typu 

projektu nr 2 i 3. Dla pozostałych typów jest 10%. W przypadku projektów 

łączonych limit 30% należy wyliczyć w odniesieniu do wydatków związanych z 

typem operacji 2 i 3. Dla pozostałych wydatków 10%. 

10 10.1.1 

Czy realizując typ projektu 1 , 2 , 3 -  tylko zajęcia z 

programowania dla uczniów, cyberprzestrzeni i szkoleń dla 

nauczycieli z programowania bez  doposażania pracowni 

komputerowej   i  typ  4 obowiązuje mnie limit 10% czy 30% 

Należy je traktować jako „zwykły” wydatek. Limit 30% dotyczy wyłącznie typu 

projektu nr 3. Dla pozostałych typów jest 10%. W przypadku projektów łączonych 

limit 30% należy wyliczyć w odniesieniu do wydatków związanych z typem operacji 

3. Dla pozostałych wydatków 10%.  

 

Sprostowanie: 

Należy je traktować jako „zwykły” wydatek. Limit 30% dotyczy wyłącznie typu 

projektu nr 2 i 3. Dla pozostałych typów jest 10%. W przypadku projektów 

łączonych limit 30% należy wyliczyć w odniesieniu do wydatków związanych z 

typem operacji 2 i 3. Dla pozostałych wydatków 10%.  

15 10.1.1 

Czy w przypadku wyposażenia pracowni komputerowej w sprzęt 

informatyczny lub doposażenia sal lekcyjnych w tablice 

interaktywne, limitem kosztów wydatków jest 10% (zakup 

środków trwałych), 30% (wyposażenie pracowni TIK oraz 

pracowni przedmiotowych), czy też wartości określone w stopce 

str. 14 Regulaminu konkursu, ust. 9c (np. 140 000 zł dla szkoły 

do 300 uczniów). 

Limit 30% dotyczy wyłącznie typu projektu nr 3. Dla pozostałych typów jest 10%. 

W przypadku projektów łączonych limit 30% należy wyliczyć w odniesieniu do 

wydatków związanych z typem projektu nr 3. Dla pozostałych wydatków 10%. 

Jednocześnie, kwota dofinansowania nie może przekroczyć np. 140 tyś – zgodnie 

z przypisem w typie projektu. Ograniczenia funkcjonują łącznie.  

Sprostowanie: 

Limit 30% dotyczy wyłącznie typu projektu nr 2 i 3. Dla pozostałych typów jest 

10%. W przypadku projektów łączonych limit 30% należy wyliczyć w odniesieniu 

do wydatków związanych z typem projektu nr 2 i 3. Dla pozostałych wydatków 

10%. Jednocześnie, kwota dofinansowania nie może przekroczyć np. 140 tyś – 

zgodnie z przypisem w typie projektu. Ograniczenia funkcjonują łącznie. 



17 10.1.1 

Pytanie 1- Jaki jest łączny limit wydatków na zakup środków 

trwałych 10%, 30% czy 40%? I czy liczymy je od dofinansowania 

unijnego (95%) biorąc pod uwagę tylko wartość kosztów 

bezpośrednich? W MEWIe generator wylicza wartość środków 

trwałych i w ramach cross financingu od całego dofinansowania. 

 

 

 

W dokumentacji mamy dwa wykluczające się zapisy: 

 

"W ramach projektów wartość wydatków poniesionych na zakup 

środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 

350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 

wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie 

przekroczyć 10% wydatków projektu". 

 

oraz 

 

"Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w 

ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych 

będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana 

trwałość inwestycji z EFS. Projekty związane z wyposażeniem 

pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych będą 

komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz 

doskonaleniem nauczycieli finansowanymi ze środków 

publicznych (w tym EFS), a w projekcie łączny limit wydatków 

związanych z zakupem sprzętu nie przekroczy 30% 

dofinansowania unijnego (włączając cross-financing)". 

 

 

 

 

 

Limit 30% dotyczy wyłącznie typu projektu nr 3. Dla pozostałych typów jest 10%. 

W przypadku projektów łączonych limit 30% należy wyliczyć w odniesieniu do 

wydatków związanych z typem operacji 3. Dla pozostałych wydatków 10%.  Limity 

CF się nie sumują! Limit liczony jest od wydatków projektu, czyli od wartości 

całego projektu.  

Sprostowanie: 

Limit 30% dotyczy wyłącznie typu projektu nr 2 i 3. Dla pozostałych typów jest 

10%. W przypadku projektów łączonych limit 30% należy wyliczyć w odniesieniu 

do wydatków związanych z typem operacji 2 i 3. Dla pozostałych wydatków 10%.  

Limity CF się nie sumują! Limit liczony jest od wydatków projektu, czyli od 

wartości całego projektu. 

 


