Interpretacje z dnia 07.05.2019
dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19
ogłoszonego w ramach Działania 3.1,
Poddziałania 3.1.2 RPOWP

PYTANIE 1
Czy w przypadku szkół podstawowych, w których są oddziały gimnazjalne w ramach diagnozy
potrzeb uczniów należy uwzględniać uczniów z oddziałów gimnazjalnych?
ODPOWIEDŹ:
W związku z tym, że oddziały gimnazjalne nie będą funkcjonowały od roku szkolnego 2019/2020
można nie uwzględniać ich w diagnozie potrzeb. Podając ogólną liczbę uczniów w szkole na dzień
składania wniosku możliwe jest podanie liczby uczniów wyłącznie klas szkoły podstawowej bez
uwzględniania uczniów oddziałów gimnazjalnych. Jednocześnie 25% uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych może być liczone od liczby uczniów szkoły podstawowej.
PYTANIE 2
Proszę o interpretację kryterium dopuszczającego szczególnego nr 7 tj. "Projekt obejmuje wyłącznie
szkoły lub placówki o największych potrzebach". Kryterium zostanie uznane za spełnione gdy
wsparcie zostanie skierowane wyłącznie do szkół lub placówek systemu oświaty, w których minimum
25% uczniów posiada specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne wymienione w rozporządzeniu
MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz projekt zakłada realizację 5 typu projektu
określonego w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.
Jak należy potwierdzić, iż dziecko posiada specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne? Wszystkie
dzieci powinny posiadać opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej czy wystarczy opinia
nauczyciela, np. w przypadku szczególnych uzdolnień?
ODPOWIEDŹ:
Nie wszystkie specjalne potrzeby uczniów wymagają potwierdzenia w postaci opinii czy orzeczenia z
poradni, mogą być one stwierdzone również przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej
lub specjalistę.

PYTANIE 3
Proszę o wskazanie osób/instytucji, które poza organem prowadzącym są "uprawnione do
podejmowania decyzji" dotyczącej diagnozy szkoły. Czy taką osobą jest np. Dyrektor Szkoły lub zespół
ds. ewaluacji w szkole?
ODPOWIEDŹ:
Decyzja w zakresie instytucji lub osób uprawnionych do podejmowania decyzji w przypadku diagnozy
potrzeb szkoły należy do organu prowadzącego szkołę i jest to kwestia indywidualna.

PYTANIE 4
W konkursie obowiązuje kryterium dopuszczające szczególne nr 7 - "Projekt obejmuje wyłącznie
szkoły lub placówki o największych potrzebach" - Dotyczy typów projektów nr 1, 3, 4 i 5. Kryterium
zostanie uznane za spełnione gdy wsparcie zostanie skierowane wyłącznie do szkół lub placówek
systemu oświaty, w których minimum 25% uczniów posiada specjalne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne wymienione w rozporządzeniu MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
projekt zakłada realizację 5 typu projektu określonego w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.
Czy w związku z powyższym kryterium Szkoła, która nie spełnia warunku 25% uczniów posiadających
specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, może złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący typ
projektu 1, 2 i 3, czy można ubiegać się o dofinansowanie tylko na projekt typu 2?
ODPOWIEDŹ:
W przypadku gdy szkoła nie spełnia warunku określonego w kryterium może ubiegać się o
dofinansowanie wyłącznie na działania w ramach typu projektu nr 2.
PYTANIE 5
Moje pytania dotyczą pomocy stypendialnej:
1.Czy Wnioskodawca (gmina jako organ prowadzący) lub szkoła jako realizator ma obowiązek kontroli
tego, na co wydawane jest stypendium, tj. np. czy w umowie stypendialnej trzeba zobowiązać
stypendystę do przedstawienia stosownych faktur, rachunków itp. dokumentujących
kwalifikowalność wydatków?
2. Czy opiekunowi dydaktycznemu przysługuje wynagrodzenie za opiekę nad stypendystą? Jeśli tak,
to w jakiej wysokości i jaka forma zaangażowania opiekuna będzie poprawna, jeśli będzie to
nauczyciel, pedagog szkolny lub doradca zawodowy zatrudniony w szkole, do której uczęszcza
Stypendysta, podlegającej pod gminę - Wnioskodawcę.
ODPOWIEDŹ:
Wnioskodawca nie ma obowiązku monitorowania i dokumentowania wydatków w ramach
przyznanego stypendium. Jednocześnie zgodnie z rekomendacją Instytucji Koordynującej Umowę
Partnerstwa IZ RPOWP nie przewiduje możliwości kwalifikowania wynagrodzenia opiekuna
stypendysty.

PYTANIE 6
Czy wnioskodawcą w ramach naboru nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 może być organizacja
pozarządowa (nie mająca siedziby w woj. podlaskim)? Projekt byłby realizowany w partnerstwie z
organem prowadzącym szkołę z kształceniem ogólnym w woj. podlaskim.
ODPOWIEDŹ:
Wnioskodawcą może być podmiot np. organizacja pozarządowa nie mający siedziby w woj.
podlaskim, należy jedynie pamiętać, że biuro projektu musi znajdować się na terenie województwa
podlaskiego zgodnie z kryterium dopuszczającym ogólnym. Forma prawna beneficjenta musi być
zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,
wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.
PYTANIE 7
Czy w ramach typu projektu nr 1 obowiązkowe są zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego?
ODPOWIEDŹ:
Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego nie są obowiązkowe.
PYTANIE 8
Czy w ramach projektu można realizować dwa typy projektu np. typ projektu nr 1 i typ projektu nr 3?
ODPOWIEDŹ:
W ramach jednego projektu można realizować formy wsparcia z kilku typów projektu.
PYTANIE 9
Czy w ramach typu projektu nr 5 należy realizować wszystkie działania wymienione w pkt 2 lit a, b, c.
Czy można założyć realizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi oraz doposażenie szkoły?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach typu 5 "projekt powinien stanowić kompleksowy
program wspomagający szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z
uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, obejmujący co najmniej
działania wymienione w pkt 2 lit a-c. Beneficjent może zrezygnować ze stosowania powyższego
wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację co najmniej jednego z tych działań poza
projektem co powinno zostać wyraźnie opisane we wniosku o dofinansowanie."

PYTANIE 10
Czy możliwy jest zakup pomocy dydaktycznych innych niż wymienionych w katalogu wydatków,
w przypadku wyposażenia szkolnych pracowni ?
ODPOWIEDŹ:
Możliwe jest doposażenie pracowni matematycznych i pracowni przedmiotów przyrodniczych w inne
pomoce niż wymienione w katalogu.
PYTANIE 11
Czy organ prowadzący szkołę z kształceniem ogólnym może wystąpić w składanych wnioskach więcej
niż 2 razy jako wnioskodawca i/lub partner?
ODPOWIEDŹ:
Organ prowadzący publiczne lub niepubliczne szkoły/placówki może złożyć więcej niż dwa wnioski o
dofinansowanie występując zarówno w roli wnioskodawcy jak i partnera o ile projektem będą objęte
wyłącznie szkoły i/ lub placówki mu podległe.

