Interpretacje z dnia 13.06.2019
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
Odnośnie kryterium dopuszczającego szczególnego nr 7 tj. "Projekt obejmuje wyłącznie szkoły lub
placówki o największych potrzebach". Czy wsparciem w ramach projektu powinno zostać objętych
również min. 25% uczniów z danej szkoły posiadających specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
np. 25% uczniów szczególnie uzdolnionych?
ODPOWIEDŹ:
Liczba uczniów objętych wsparciem powinna wynikać z diagnozy potrzeb, nie musi to być 25%
uczniów. Wielkość grupy docelowej powinna zostać uzasadniona we wniosku o dofinansowanie.
PYTANIE 2
W ramach projektu przewidziano realizację zajęć rozwijających kompetencje matematycznoprzyrodnicze uczniów z biologii oraz geografii jak i doposażenie szkolnej pracowni biologicznej i
geograficznej. Czy jest możliwe w ramach typu III projektu wyposażenie również szkolnej pracowni
fizycznej bez realizacji zajęć z fizyki w projekcie?
ODPOWIEDŹ:
Jest taka możliwość, należy w tej sytuacji przedstawić jednak dodatkowe wyjaśnienie, jakie wsparcie
dla uczniów w zakresie fizyki jest w szkole realizowane poza projektem.
PYTANIE 3
Czy w ramach typu projektu nr 1 możliwa jest realizacja zajęć z historii?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami regulaminu w ramach typu 1 kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne
niezbędne na rynku pracy mogą być kształtowane na każdym przedmiocie szkolnym, a także na
zajęciach edukacyjnych i na każdym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem warunku dodatkowości
wsparcia. Jednocześnie katalog kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych został
wskazany w regulaminie konkursu.

PYTANIE 4
W związku z trwającym naborem wniosków proszę o informację czy możemy na potrzeby uczniów
naszej szkoły zlecić w ramach realizacji projektu wykonanie oprogramowania edukacyjnego, czy
powinniśmy korzystać jedynie z gotowych dostępnych rozwiązań na rynku?
Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagany jest harmonogram planowanych w
ramach projektu zajęć oraz szczegółowy program każdych zajęć?
ODPOWIEDŹ:
Przy zleceniu wykonania oprogramowania należy się zastanowić nad efektywnością kosztową takiego
rozwiązania w związku z dużą dostępnością programów i portali edukacyjnych na rynku. Na pewno
taki wydatek wymagałby uzasadnienia. Jeżeli chodzi o program i harmonogram zajęć to wniosek o
dofinansowanie powinien zawierać przynajmniej podstawowe informacje np. o wielkości grup,
częstotliwości i wymiarze zajęć, tematyce i celu, kompetencjach jakie nabędą uczniowie.
PYTANIE 5
Czy w ramach projektu kwalifikowalne są zajęcia z robotyki i programowania?
ODPOWIEDŹ:
Zajęcia z zakresu programowania dla uczniów zostały zaplanowane do realizacji w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.2 PO PC). Oczywiście, nauka programowania jest jednym z
obszarów rozwijania kompetencji kluczowych. Oznacza to, że co do zasady, jako element
kompleksowego wsparcia służącego rozwijania kompetencji kluczowych, zajęcia z zakresu
programowania mogłyby być realizowane w ramach interwencji EFS. Jednakże obowiązkiem
Instytucji Zarządzającej RPO jest zapewnienie racjonalności wydatkowania środków EFS. Dlatego
należy podjąć wszelkie działania, które wykluczą powielanie się interwencji realizowanej w ramach
RPO i PO PC. Działania w tym zakresie, powinny dotyczyć innego zakresu niż działania realizowane w
ramach PO PC. Dla przykładu różnice mogą dotyczyć grupy docelowej (inne etapy edukacyjne) bądź
mogą opierać na założeniu realizacji interwencji w placówkach, które nie otrzymały dofinansowania
na tego rodzaju działalności w ramach innych programów operacyjnych. Jeżeli zajęcia z robotyki będą
służyły rozwojowi kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych i nie będą wprost
powielały działań z zakresu programowania realizowanych w PO PC, w opinii IZ RPOWP ich
finansowanie jest możliwe. Należy uwzględnić we wniosku o dofinansowanie informacje pozwalające
stwierdzić oceniającemu brak powielania się działań w ramach projektu w ramach RPO WP 20142020.
PYTANIE 6
Czy w ramach projektu kwalifikowalny jest zakup pomocy dydaktycznych do języka angielskiego?

ODPOWIEDŹ:
Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć wspierających kompetencje kluczowe i umiejętności
uniwersalne w tym do zajęć z języka obcego jest kwalifikowalny.
PYTANIE 7
Czy w projekcie kwalifikowalny jest zakupu w ramach narzędzi TIK cyfrowej pracowni językowej wraz
z meblami?
ODPOWIEDŹ:
Możliwy jest zakup narzędzi TIK do pracowni językowej. Jeżeli chodzi o meble to generalnie wydatek
taki nie mieści się w żadnym z typów projektów. Możliwe są natomiast wydatki związane z
dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych wynikających m.in. z
konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich
użytkowania.
PYTANIE 8
W związku z faktem, iż nauczyciel w projekcie musi być zatrudniony zgodnie z Kartą Nauczyciela
proszę o informację czy w ramach projektu kwalifikowalna jest tzw. 13-tka oraz wynagrodzenie za
urlop wypoczynkowy (zgodnie z artykułem 67 ustawy KN)?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków Dodatkowe wynagrodzenie roczne
personelu projektu jest kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i
odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest
rozliczane w ramach projektu. Ponadto wypłata "trzynastki" musi nastąpić w okresie realizacji
projektu.
W odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela kwestię
ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.). W
myśl § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia
się:
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu
wolnym od pracy,
6) wynagrodzenie za pracę w święto,

7) dodatek za uciążliwość pracy,
8) jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy –Karta Nauczyciela.
Nauczyciel, któremu zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela przydzielone zostały zajęcia
prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach programów
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w myśl art. 35a ust. 1 tej
ustawy za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w
sposób określony w art. 35 ust. 3, tj. w wysokości ustalonej w taki sposób jak wynagrodzenie za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
W świetle powyższego, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej przysługujące na
podstawie art. 35a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela wynagrodzenie za prowadzenie zajęć
realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, należy traktować tak jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a co za tym idzie
należy je uwzględniać w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela.
Dobrą praktyką jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie w jaki sposób została obliczona stawka
za godzinę pracy Nauczyciela z uwzględnieniem wszystkich składników.
PYTANIE 9
W punkcie 3.1.8 Regulaminu konkursu wymagania dotyczące typu projektu nr 5, w punkcie 4)
czytamy: „Programy wspomagające, o których mowa w pkt 3 mogą obejmować wyłącznie klasy IVVIII szkoły podstawowej. Powyższy warunek nie ma zastosowania do programów wspomagających
proces indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością, które obejmować mogą klasy I-VIII.”,
następnie w punkcie 5) jest zapis: „Działania, o których mowa w pkt 2 lit. b i c mogą być realizowane
niezależnie od etapu edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń.”
Czy dobrze rozumiem, że doposażenie szkoły może być przeznaczone jedynie dzieciom uczącym się w
klasach IV-VIII i/albo niepełnosprawnym?
ODPOWIEDŹ:
Tak

