Interpretacje z dnia 16.07.2019
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 projektu typu 5 obejmującego wsparciem uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej,
w której 100 % uczniów posiada orzeczenia o niepełnosprawności, można określić wskaźnik
produktu: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub
umiejętności uniwersalnych w programie oraz wskaźnik rezultatu Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu?
Mając na uwadze, że celem projektu będzie prowadzenie efektywnej edukacji włączającej oraz
procesu indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością
intelektualną, nabycie umiejętności uniwersalnych opierałoby się o standard wymagań określony z
uwzględnieniem indywidualnych możliwości poznawczych uczestników projektu. W związku z
powyższym, prosimy o odpowiedź, czy w ten sposób rozumiane nabycie umiejętności uniwersalnych
(umiejętność rozumienia, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się) wpisuje się w
definicję w/w wskaźników?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z definicją do wskaźnika "Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie" należy zaliczać uczniów
objętych wsparciem bezpośrednim w ramach programu z zakresu rozwijania kompetencji
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie, w tym poprzez udzielenie wsparcia z
zakresu indywidualizacji. W związku z tym wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami w zakresie
umiejętności uniwersalnych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami jak najbardziej
wpisuje sie w definicję powyższego wskaźnika.
Jednocześnie aby stwierdzić, że uczeń nabył kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne,
należy zweryfikować ten fakt w oparciu o etapy wskazane w definicji wskaźnika rezultatu tj.:
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia
wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w
projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku
przeprowadzonych działań projektowych. Informacje wymagane w II etapie powinny zostać opisane
we wniosku o dofinansowanie.
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi
wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego
danej osobie.

PYTANIE 2
Czy przypadku objęcia wsparciem uczniów dwóch szkół, z których jedna zlokalizowana jest w Łomży
(80 % uczestników) a druga w Kolnie (20% uczestników), do projektu będzie miało zastosowanie
kryterium premiujące, które brzmi: „Projekt jest skierowany wyłącznie do szkół lub placówek
funkcjonujących na terenie miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub
na obszarach wiejskich”?
ODPOWIEDŹ:
W związku z tym, że miasto Kolno ma zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA kategorię 2, taki
projekt nie będzie spełniał kryterium premiującego nr 4.
PYTANIE 3
Czy w ramach typu 5 kwalifikowalny będzie wydatek w postaci prac remontowych, dostosowujących
toaletę szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych?
ODPOWIEDŹ:
W opinii IZ RPOWP 2014-2020 taki wydatek nie byłby kwalifikowalny w ramach typu 5. Zgodnie z
regulaminem w ramach tego typu możliwe jest doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty
w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych,
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia
terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały
dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym
uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego
projektowania. Ponadto możliwe jest sfinansowanie w ramach projektów kosztów związanych z
dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń w ramach cross-financingu wynikających m.in. z
konieczności montażu zakupionego wyposażenia (wymienionego powyżej) oraz zagwarantowania
jego bezpiecznego użytkowania.
PYTANIE 4
W Regulaminie konkursu występuje zapis:
"Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK
w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem wynosi:
i) dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów lub słuchaczy – 140 000 zł,
ii) dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów lub słuchaczy – 200 000 zł."
Czy do pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK zalicza się zakup komputerów stacjonarnych, w tym
komputer będący wyposażeniem pomocy specjalistycznej np. Biofeedback ?

Czy, mimo braku w Wykazie urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo- usługowej, na zakup których
udziela się wsparcia finansowego opracowanego przez MEN komputera stacjonarnego, możliwy jest
jego zakup na potrzeby projektu?
Czy to co ujęte w Wykazie jest pomocą i sprzętem TIK, a poza nim już nie np. urządzenie
wielofunkcyjne, słuchawki do pracowni językowej ?
ODPOWIEDŹ:
Wskazany w regulaminie konkursu limit dotyczy zarówno sprzętu TIK z katalogu jak i spoza niego. W
obecnym konkursie katalog opracowany przez MEN stanowi jedynie przykładowy wykaz pomocy
dydaktycznych, więc zakup komputerów stacjonarnych jest możliwy w ramach projektu. Jeżeli chodzi
o zakup sprzętu specjalistycznego w ramach typu 5 nie wlicza się on do limitu.
PYTANIE 5
W Regulaminie konkursu występuje zapis:
"Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi
TIK w szkole lub placówce systemu oświaty,objętej wsparciem wynosi:
i) dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów lub słuchaczy – 140 000 zł,
ii) dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów lub słuchaczy – 200 000 zł.“
Czy limit ten obowiązuje tylko w typie 4 - utworzenie pracowni komputerowej, czy w całym
projekcie?
ODPOWIEDŹ:
Typ 4 ma na celu zwiększenie wykorzystania TIK w nauczaniu m.in. poprzez doposażenie szkoły w
sprzęt i pomoce dydaktyczne, co nie oznacza, że sprzęt ten musi być przeznaczony wyłącznie do sali
komputerowej/informatycznej. Szkoła może doposażyć dowolną pracownię wg indywidualnych
potrzeb. Zakup sprzętu TIK będzie traktowany jako typ 4 i będzie objęty limitem, za wyjątkiem zakupu
sprzętu specjalistycznego w ramach typu 5.
PYTANIE 6
Czy w ramach realizacji projektu możliwy jest zakup dostępu uczniowskiego na rok do Programu
online z danego przedmiotu szkolnego. Aplikacja mogłaby być wyświetlana na ekranie komputera
ucznia podczas zajęć.
ODPOWIEDŹ:
Taki wydatek, o ile okres dostępu do programu będzie się mieścił w okresie realizacji projektu jest
kwalifikowalny.

PYTANIE 7
Czy Wnioskodawcą projektu może być szkoła jeśli Dyrektor posiada stosowane upoważnienie od
Wójta do złożenia wniosku i realizacji projektu?
ODPOWIEDŹ:
Wnioskodawcą powinna być Gmina jak organ prowadzący szkołę. Szkoła nie posiada osobowości
prawnej w związku z czym nie może być wskazana jako beneficjent, natomiast może pełnić w
projekcie funkcję realizatora.
PYTANIE 8
Czy w budżecie projektu można uwzględnić koszt/ zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu.
ODPOWIEDŹ:
Koszt dojazdu może być uwzględniony w projekcie, należy go jednak uzasadnić i przedstawić
kalkulację.
PYTANIE 9
Proszę o informację czy w przypadku gdy projekt nie jest ryczałtowy to obligatoryjne jest zakładanie
w projekcie wskaźników specyficznych dla projektu?
ODPOWIEDŹ:
Jest to kwestia indywidualna i zależna od konstrukcji projektu. Wskaźniki powinny być dobrane w taki
sposób aby umożliwiały pomiar realizacji celów oraz postępu rzeczowego projektu co będzie
podlegało ocenie merytorycznej.
PYTANIE 10
Zgodnie z zapisami kryterium zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych będą udostępnione na wolnej licencji
zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów
komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we
fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.
Proszę o informację czy Wnioskodawca może wskazać, że w ramach projektu nie powstaną utwory i
w związku z tym kryterium zostanie uznane za spełnione? Czy wskazane jest jednak złożenia
powyższej deklaracji, mimo iż nie planuje się tworzenia utworów w ramach projektu?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku gdy żadne utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim nie będą wytworzone w
ramach projektu, należy zamieścić taką informację w treści wniosku o dofinansowanie i wówczas
kryterium to nie będzie dotyczyło projektu.
PYTANIE 11
Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii:
W regulaminie konkursu (str.13) znajduje się zapis:
„Interwencja ukierunkowana na zapewnienie pomocy stypendialnej musi być zgodna z
następującymi warunkami:
a) pomoc stypendialna jest udzielana przez szkołę lub placówkę systemu oświaty, w której kształcą
się uczniowie lub słuchacze albo przez organ prowadzący szkoły lub placówki systemu oświaty; „
Czy powyższy zapis należy rozumieć tak, że to szkoła udziela stypendium tj. wybór uczniów, którym
zostaną przyznane stypendia jest dokonywany przez szkołę, ale stypendium może być wypłacane
przez Lidera projektu tj. z budżetu lidera będącego NGO?
ODPOWIEDŹ:
w opinii IZ zapis ten oznacza, że zarówno wybór uczniów, jak i wypłata stypendiów powinny być
dokonywane przez szkołę lub organ prowadzący.

