Interpretacje z dnia 26.07.2019
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
Proszę o informacje czy w przypadku gdy gmina jest wnioskodawcą a szkoły realizatorami projektu to
dyrektorzy szkół muszą być wymienieni w punkcie II.3. i czy również muszą podpisać wniosek w
wersji papierowej w sekcji VIII.2?
ODPOWIEDŹ:
Wniosek w imieniu realizatorów (w sekcji VIII.2) może podpisać Wnioskodawca czyli np. wójt gminy,
wtedy w pkt. II.3 powinny być wpisane wyłącznie dane wójta. Jeżeli zostaną w pkt. II.3 wpisane dane
dyrektorów szkół, wtedy wymagane będą też ich podpisy w sekcji VIII.2
PYTANIE 2
Czy można składać wniosek na tablet firmy Apple z systemem operacyjnym iOS oraz laptopy firmy
Apple. Czy informację podane w wykazie dopuszczalnych stawek są orientacyjne czy modele muszą
być konkretnie takie jak Państwo podali.
ODPOWIEDŹ:
Jeżeli chodzi o sprzęt TIK wymogi techniczne przedstawione w załączniku do regulaminu konkursu
należy traktować jako minimalne. W przypadku, gdy Beneficjent zaplanuje zakup sprzętu/ zakup
usługi o wyższych parametrach niż wskazane w szczegółowym opisie wydatku i jednocześnie
niemieszczący się w kwocie określonej daną stawką, powinien zamieścić wystarczające uzasadnienie
przedmiotowego wydatku we wniosku o dofinansowanie w części VII.6 Uzasadnienie kosztów.
Każdorazowo zamieszczone uzasadnienie będzie podlegać weryfikacji, w szczególności pod kątem
właściwego wskazania zasadności i racjonalności planowanego wydatku. Jednocześnie należy
pamiętać, że opis przedmiotu zamówienia nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła,
znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest
uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne.
PYTANIE 3
Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy organizacją pozarządową oraz organem
prowadzącym szkoły. W projekcie uwzględnione są także szkoły będące jego realizatorami. Szkoły te
podlegają pod organ.

Czy w części VIII wniosku wystarczą podpisy partnerów projektu (tj. organizacji pozarządowej i
organu prowadzącego szkoły) czy muszą być również podpisy dyrektorów szkół jako realizatorów?
Organ prowadzący jest bowiem podmiotem upoważnionym do reprezentowania szkół.
ODPOWIEDŹ:
W części VIII wystarczą podpisy osób upoważnionych ze strony Wnioskodawcy i Partnera. Należy
zachować zgodność podpisów z danymi wskazanymi w pkt. II.3.

