Dotyczy naboru nr RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17
w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
w ramach BOF
oraz
Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2
Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.2
Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 20.03.2017 r.
Witam,
Gmina planuje w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17 złożyć
wniosek na projekt zintegrowany, którego jednym z zadań będzie rozbudowa istniejącej infrastruktury
przedszkola. Do istniejącego obiektu dobudowane zostaną nowe pomieszczenia m.in. sal zajęciowych,
szatni, Sali gimnastycznej. Z nowo powstałego obiektu korzystać będą dzieci 3-4 letnie. Pomieszczenia
istniejącego już budynku będą wykorzystywane przez dzieci 5-6 letnie.
Proszę o informację czy dzieci 5-6 letnie będą mogły korzystać z wybudowanej infrastruktury (np.
szatnia lub sala gimnastyczna) czy może jednak projekt skierowany jest tylko do dzieci 3-4 letnich?
Czy w takim wypadku wszystkie wydatki związane z budową nowego obiektu pozostaną jako wydatki
kwalifikowane a poziom dofinansowania utrzyma się w całości na poziomie 85%?
Proszę również o informację, w jaki sposób należy wyliczyć wartość dofinansowania np. do
pomieszczenia szatni w przypadku, gdy zajdzie konieczność by dzieci 5-6 letnie korzystały z tego
obiektu a wydatki związane z jego budową w takiej sytuacji okażą częściowo niekwalifikowane.
W szczególności w jaki sposób należy wyliczyć dofinansowanie wykonania dachu na obiekcie,
położenia instalacji elektrycznej itp.
W odpowiedzi na Pani pytanie zgłoszone w ramach konkursu Instytucja Organizująca Konkurs (IOK)
informuje, co następuje.
Biorąc pod uwagę specyfikę projektów zintegrowanych, w ramach wsparcia EFRR, za kwalifikowalne
można uznać wyłącznie wydatki, które będą bezpośrednio wynikają z interwencji EFS. Powyższe
podejście znajduje również odzwierciedlenie w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, gdzie wskazano, że projekty muszą uwzględniać
komplementarność wsparcia i być realizowane w powiązaniu z działaniami realizowanymi w ramach
PI 10i jako element ściśle uzupełniający interwencję EFS. Podsumowując, wsparciem może być objęta
infrastruktura służąca jedynie obszarom niezbędnym z punktu widzenia realizacji trzech typów
projektów wymienionych w Regulaminie konkursu w ramach EFS.
Powyższe, oznacza, że nie jest możliwe ujęcie w ramach kosztów kwalifikowalnych wydatków
związanych z utworzeniem infrastruktury, która będzie wykorzystywana również przez inne grupy
wiekowe aniżeli określone w grupie docelowej w ramach ogłoszonego konkursu.
W celu prawidłowego obliczenia dopuszczalnego poziomu kosztów kwalifikowalnych należy przyjąć
wskaźnik powierzchni użytkowej wykorzystywanej przez grupy dzieci 3-4 letnich, w stosunku do
powierzchni użytkowej wykorzystywanej przez wszystkie grupy wiekowe. Otrzymany % udział
należy zastosować do obliczenia kosztów kwalifikowalnych dla części wspólnej obiektu.

