Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego
Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły dnia 08.11.2017 r.
W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia
zawodowego i ustawicznego, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
Czy kosztem kwalifikowalnym projektu może być rozbudowa istniejącego budynku przedszkola
integracyjnego o nowy budynek, w którym zaplanowano budowę sal pobytu dla przedszkolaków,
gabinetów terapeutycznych, basenu rehabilitacyjnego, zespołu szatniowo-sanitarnego,
pomieszczeń organizacyjno- technicznych oraz montaż windy? Budynek byłby przeznaczony i
dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Na terenie placówki prowadzone będą
specjalistyczne zajęcia i terapie edukacyjno-rehabilitacyjne. Obecnie w placówce brakuje
pomieszczeń do pracy indywidualnej z dziećmi niepełnosprawnymi, a tym samym do realizacji
zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
W odpowiedzi na pytanie, Instytucja Organizująca Konkursu (IOK) na wyjaśnia, że zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) oraz Regulaminem konkursu, budowa nowych
budynków w ramach projektu jest możliwa jedynie przy udokumentowaniu braku możliwości
wykorzystania, adaptacji istniejących budynków. Dlatego też oceniając kwalifikowalność
wydatków związanych z budową nowego obiektu, należy przeprowadzić wnikliwą analizę
w zakresie dostępności budynków, które mogłyby zostać wykorzystane/zaadaptowane na potrzeby
przedszkola. Dotyczy to zarówno obiektów pozostających w dyspozycji Wnioskodawcy, jak i
ewentualnego zakupu/dzierżawy/najmu istniejących budynków. Udokumentowany brak
możliwości skorzystania z dostępnej bazy lokalowej umożliwia budowę nowego obiektu w
ramach projektu.
IOK zwraca uwagę na fakt, że w myśl zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 inwestycje w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) mają stanowić element ściśle uzupełniający interwencję
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a projekty w ramach EFRR obligatoryjnie muszą
uwzględniać komplementarność ze wsparciem w ramach Działania 3.1. Oznacza to,
że wsparciem z EFRR może zostać objęta wyłącznie infrastruktura służąca obszarom niezbędnym
z punktu widzenia realizacji działań podejmowanych w ramach EFS, a tym samym za wydatki
kwalifikowalne mogą zostać uznane wyłącznie koszty, które będą wprost wynikać
z interwencji EFS.
Przypomnieć również należy, że realizacja projektu w ramach przedmiotowego konkursu powinna
być odpowiedzią na rzeczywiste, zdiagnozowane potrzeby i deficyty związane
z dostępnością do edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy. Wnioskodawca powinien

je ustalić, przeprowadzając rzetelną i wiarygodną analizę, w tym z uwzględnieniem panujących
trendów demograficznych. Cel i zakres rzeczowy projektu, a tym samym ponoszone w związku z
jego realizacją wydatki, powinny korespondować z wynikami tej analizy, tj. zmierzać
do zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb i deficytów oraz być adekwatne do ich rozmiarów.
Z tego względu nie można uznać za kwalifikowalne kosztów infrastruktury, której konieczność
utworzenia nie będzie wynikać z przeprowadzonej analizy.
Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 za kwalifikowalne można uznać wydatki, które są
niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku
z realizacją projektu oraz zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny,
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wybrane rozwiązanie
powinno być uzasadnione ekonomicznie. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że
jest ono optymalne, najefektywniejsze i najkorzystniejsze spośród innych możliwych do
zrealizowania, które służyć będą osiągnięciu celów projektu oraz celu Poddziałania 8.2.1 jakim
jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, w tym poprzez:
 wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, szczególnie z obszarów wiejskich,
 zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Reasumując, ocena kwalifikowalności danego wydatku wymaga szczegółowej i wszechstronnej
analizy wszystkich powyższych kwestii oraz rozważania ich w kontekście przedmiotu i zakresu
całego projektu oraz komplementarnego z nim projektu w ramach EFS. Dlatego w zależności
od wyniku tej analizy, budowa infrastruktury opisanej w pytaniu może stanowić w danym
projekcie wydatek kwalifikowalny bądź niekwalifikowalny.
Pytanie dotyczy kryterium merytorycznego szczegółowego (kryterium różnicujące)
Nazwa kryterium: Wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
Bardzo proszę o wyjaśnienie, jak prawidłowo należy policzyć procentowy wzrost liczby miejsc
opieki nad dziećmi.
Czy jest to stosunek liczby nowo utworzonych miejsc dla 3 i 4-latków w przedszkolu X do liczby
miejsc dla 3 i 4-latków za ostatni zakończony rok szkolny w tymże przedszkolu X?
Czy jest to stosunek liczby nowo utworzonych miejsc dla 3 i 4-latków w przedszkolu X do liczby
miejsc dla 3 i 4-latków za ostatni zakończony rok szkolny we wszystkich ośrodkach wychowania
przedszkolnego na terenie gminy?
W odpowiedzi na pytanie IOK wyjaśnia, że zgodnie z opisem kryterium merytorycznego
szczegółowego pn. „Wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym” ocenie
podlega, o ile w wyniku realizacji projektu wzrosła liczba miejsc opieki nad dziećmi/liczba
istniejących miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami w ośrodku/ach
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie danej gminy, w stosunku do danych
za ostatni zakończony rok szkolny. Oznacza to, że dla wyliczenia procentowego wzrostu miejsc
opieki nad dziećmi należy przyjąć stosunek liczby nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi
3 i 4-letnimi do liczby miejsc opieki nad dziećmi 3 i 4-letnimi istniejącymi w ostatnim
zakończonym roku szkolnym we wszystkich ośrodkach wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie danej gminy (analiza nie powinna ograniczać się wyłącznie do poziomu
danej placówki przedszkolnej).

Proszę o odpowiedź na poniżej przedstawione pytania:
1. Pytanie dotyczy kryterium merytorycznego szczegółowego: Wzrost liczby miejsc opieki nad
dziećmi w wieku przedszkolnym
Ocenie podlega, o ile wzrosła w wyniku realizacji projektu liczba miejsc opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym. Czy należy brać tutaj pod uwagę wyłącznie miejsca dla dzieci
w wieku 3 i 4 lat czy dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym?
Licząc wzrost liczby nowych miejsc trzeba brać pod uwagę miejsca dla dzieci we wszystkich
przedszkolach w gminie podlegających Wnioskodawcy? Czy można odnieść się tylko do
wzrostu liczby miejsc w placówce objętej inwestycją? Ocenie podlega, o ile wzrosła
w wyniku realizacji projektu liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
/liczba istniejących miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
w ośrodku/ach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie danej gminy,
w stosunku do danych za ostatni zakończony rok szkolny.
IOK wyjaśnia, że ocenie podlega wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku 3 i 4 lat, tj.
adekwatnie do grup docelowej objętej wsparciem w ramach projektu. Obliczenia powinny odnosić
się do wszystkich ośrodków wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie danej gminy
(zgodnie z informacją w powyższym pytaniu).
2. Czy projekt można zaliczyć do projektów rewitalizacyjnych na podstawie STRATEGII
ROZWOJU MIASTA NA LATA 2012 – 2022 ?
Zgodnie z warunkami Regulaminu konkursu, zwiększenie poziomu dofinansowania dotyczy
wyłącznie tych inwestycji, które wynikają z aktualnie obowiązującego programu rewitalizacji
znajdującego się w Wykazie programów rewitalizacji gmin Województwa Podlaskiego dostępnego
na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce O programie/Dowiedz się więcej
o rewitalizacji. Analiza spełnienia ww. warunku będzie przedmiotem oceny.
W związku z tym, wpisywanie się przedsięwzięcia w założenia Strategii Rozwoju Miasta na lata
2012 – 2022 nie jest tożsame z realizacją projektu rewitalizacyjnego zgodnie z definicją określoną
w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014 – 2020.
W Regulaminie konkursu pkt 5 Intensywność wsparcia i finansowanie projektów, mowa jest o
zwiększonym dofinansowaniu w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją
zawartą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 95 %. Zadanie, na które planujemy ubiegać się o dofinansowanie znajduje się w Lokalnym
Programie Rewitalizacji. Program nasz został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin
Województwa Podlaskiego.
Czy dopuszcza się rozbieżność w nazwie zadania pomiędzy: zadaniem wpisanym do Lokalnego
Programu Rewitalizacji, a planowaną nazwą projektu wskazaną we wniosku o dofinansowanie w
ramach Poddziałania 8.2.1.?
IOK nie widzi przeciwskazań w aplikowaniu o wsparcie na realizację projektu obejmującego inną
nazwę inwestycji, aniżeli wykazana w programie rewitalizacyjnym, przy czym ocenie podlegać
będzie m.in. zgodność zakresu rzeczowego oraz planowanych do osiągnięcia celów.

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 8.2.1
Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego, prosimy o udzielenie
odpowiedzi na poniższe pytania:
1. W Regulaminie konkursu oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na data 2014-2020 dla poddziałania 8.2.1
Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego, w pkt
5. Intensywność wsparcia i finansowanie projektu ustalono dla projektów wartość
dofinansowania na poziomie 85-95 % wydatków kwalifikowalnych. Regulamin nie
wskazuje na ograniczenia kwotowe dotyczące dofinansowania projektów w kontekście
utworzenia nowych miejsc przedszkolnych. Inne zapisy natomiast znajdują się w
Kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna,
kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zgodnie z kryteriami występują istotne
ograniczenia co do wartości dofinansowania dla poszczególnych rodzajów projektów.
Proszę zatem o wskazanie, który z dokumentów ma wyższą rangę i stanowi podstawę do
ustalenia poziomu dofinansowania? Biorąc pod uwagę powyższe, jak będzie liczone
dofinansowanie dla projektów wpisanych do Lokalnych Programów Rewitalizacji?
W przypadku projektów wpisanych do Lokalnych Programów Rewitalizacji, spełniających
definicję projektu rewitalizacyjnego, zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020, maksymalny poziom dofinansowania
całkowitego wynosi 95%. Zwiększenie poziomu dofinansowania dotyczy wyłącznie tych
inwestycji, które wynikają z aktualnie obowiązującego programu rewitalizacji znajdującego się w
Wykazie programów rewitalizacji gmin Województwa Podlaskiego.
Ponadto, IOK informuje, że w ramach niniejszego konkursu nie wprowadzono ograniczeń co do
kwoty dofinansowania projektu, przy czym należy zauważyć, że limity kwot dofinansowania
przypadające na jedno nowoutworzone miejsce opieki nad dzieckiem określone dla kryterium
premiującego pn. Efektywność kosztowa nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi umożliwiają
uzyskanie punktów. Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji
zawartych w szczególności w Studium wykonalności/Biznes Planie oraz kosztorysach.
2. Warunkiem spełnienia kryterium dopuszczającego szczególnego jest potwierdzenie
komplementarności projektu dofinansowanego w ramach EFRR z projektem realizowanym
w ramach EFS. Beneficjent w ramach działania 8.2.1 planuje ubiegać się o
dofinansowanie rozbudowy jednego z istniejących na terenie miasta przedszkoli, do
którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Planowany termin realizacji zadania to 2018
-2019 r. Obecnie Miasto X realizuje projekt pn. „ABC”, który otrzymał dofinansowanie w
ramach poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej. Zakres tego projektu obejmuje m.in. przedszkole, na którego rozbudowę
Miasto planuje ubiegać się o dofinasowanie w ramach EFRR. Uczestnikami projektu EFS
są dzieci (w tym osoby niepełnosprawne), rodzice i kadra nauczycielska. Planowany termin
zakończenia realizacji projektu EFS to 30.11.2017 r. Przystępując do konkursu z
poddziałania 8.2.1 Beneficjent będzie w stanie uzasadnić powiązanie interwencji EFRR ze

zrealizowanym projektem w ramach EFS m. in. w zakresie grupy docelowej i celów
projektu.
Biorąc pod uwagę powyższe, czy wystarczające będzie uzasadnienie komplementarności
projektu realizowanego w ramach EFRR w 2018/2019 r. do projektu zrealizowanego
w ramach EFS do końca listopada 2017 r.?
Zgodnie z zapisami punktu 4.1 Przewodnika po kryteriach wyboru projektów w ramach RPOWP
na lata 2014-2020, kryterium merytoryczne dopuszczające szczególne nr 3 pn. Komplementarność
projektu ze wsparciem w ramach EFS „Ocenie podlega, czy Wnioskodawca wykazał, iż projekt
uwzględnia komplementarność ze wsparciem w ramach Działania 3.1 RPOWP 2014-2020 oraz
będzie realizowany w powiązaniu z projektem/ami wdrożonymi lub wdrażanymi w ramach ww.
Działania.” Zatem, jeżeli Wnioskodawca obecnie realizuje projekt, który otrzymał
dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.1 i zostanie zrealizowany do końca listopada 2017 r.,
to należy uznać, że jest on wdrażany i spełnia ww. warunek. Ponadto, Wnioskodawca powinien
wyczerpująco uwiarygodnić komplementarność projektu planowanego do realizacji w ramach
poddziałania 8.2.1 względem interwencji EFS, co będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium
merytorycznego dopuszczającego szczególnego nr 3.
3. Jak należy interpretować pojęcie „nowo utworzonego miejsca wychowania
przedszkolnego”? Czy miejsca w przedszkolu po odejściu ostatniego rocznika do szkoły
(grup 6 latków), można uznać również jako nowo powstałe miejsca wychowania
przedszkolnego?
Nowo utworzone miejsce wychowania przedszkolnego należy traktować jako nowe, dostępne
miejsce opieki nad dzieckiem, powstające w określonym organie prowadzącym przedszkole na
terenie danej gminy. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego
powinno skutkować zwiększeniem ogólnej liczby miejsc przedszkolnych, dlatego też za nowo
utworzone miejsce wychowania przedszkolnego nie można uznać miejsca będącego już
w posiadaniu danego organu prowadzącego przedszkole.
4. Jakie dane będą brane do oceny kryterium merytorycznego szczegółowego nr 1 Wzrost
liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym? Czy do oceny kryterium będzie
brana liczba nowych miejsc przedszkolnych/miejsc dostosowanych do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych, w stosunku do ogólnej liczby miejsc na terenie całej gminy, czy też do
liczby miejsc przedszkolnych w danej placówce oświatowej?
Zgodnie z zapisami punktu 4.2 Przewodnika po kryteriach wyboru projektów, kryterium
merytoryczne szczegółowe (kryterium różnicujące) nr 1. Wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym „Ocenie podlega, o ile wzrosła w wyniku realizacji projektu liczba miejsc
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym/liczba istniejących miejsc dostosowanych do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodku/ach wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie danej gminy, w stosunku do danych za ostatni zakończony rok szkolny.” Oznacza to, że
w celu oceny ww. kryterium uwzględniana będzie liczba miejsc opieki nad dziećmi/wzrostu liczby
istniejących miejsc dostosowanych na terenie całej gminy.

5. Czy planowane jest zorganizowanie szkolenia dla Beneficjentów dla Poddziałania
8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego?
IOK informuje, że nie planuje się organizowania ogólnego spotkania informacyjno-edukacyjnego.
W celu jak najlepszego przygotowania dokumentacji aplikacyjnych, ewentualne wyjaśnienia
odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań w siedzibie UMWP.
Chęć spotkania proszę zgłaszać telefonicznie: (85) 66 54 316 oraz - 342 lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.
Dodatkowo, IOK przypomina o możliwości kierowania zapytań drogą e-mailową na adres:
konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl.

