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 do dnia 20.11.2017 r.
Pytanie dotyczy kwalifikowalności wydatków związanych z częściami wspólnymi w przedszkolu.
Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku istniejącego przedszkola, gdzie znana jest liczba dzieci,
aby wyliczyć koszty kwalifikowalne związane z przebudową i modernizacją istniejącej
infrastruktury, z której będą korzystały wszystkie dzieci, czy prawidłowa byłaby metodologia
liczenia j.n.:
1. Wskaźnik równy liczba nowo utworzonych miejsc dla 3-4 latków i dotychczasowych miejsc
dla 3-4 latków w stosunku do liczby miejsc dla wszystkich grup wiekowych
2. koszty kwalifikowalne = wskaźnik x koszty związane z częściami wspólnymi.
Na wstępie, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) pragnie przypomnieć, że konieczność
skierowania wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu wyłącznie do grupy wiekowej 3 – 4
wynika z założeń programowych, w tym określonych dla interwencji współfinansowanej ze
środków EFS.
Uwzględniając powyższe, w sytuacji, gdy planowane przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem
szerszy zakres, a tym samym zakłada się wykorzystywanie infrastruktury przez dzieci z innych
grup wiekowych, to istnieje konieczność wyodrębnienia określonej metodologii. Dokonując
wyboru metodologii należy wziąć pod uwagę specyfikę funkcjonowania placówki oraz
konieczność utrzymania trwałości projektu.
Odnosząc się do wskazanego w pytaniu przykładu, IOK uznaje, że zaprezentowany sposób
obliczenia kosztów kwalifikowalnych jest prawidłowy. Szczegółowe informacje potwierdzające
przyjęte wartości powinny być uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej, bowiem będą
podlegać ocenie w ramach kryteriów wyboru projektów.

Gmina ABC zamierza ubiegać się o środki finansowe w infrastrukturę przedszkolną w ramach
poddziałania 8.2.1. Ze względu na fakt, iż obecnie prowadzona placówka jest w złym stanie
technicznym a w ramach projektu nie można przeprowadzić prac dostosowawczych, przedmiotem
projektu będzie wybudowanie nowego obiektu wychowania przedszkolnego, proszę o informacje
w poniższym zakresie.
1. Kryterium 4 Efektywność kosztowa nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi, punkty
przyznawane są jako stosunek wartości inwestycji do ilości nowo tworzonych miejsc opieki.
Załóżmy że w ramach diagnozy zostało określone zapotrzebowanie na nowe miejsca w
przedszkolu na 50 dzieci, planowany projekt utworzymy te 50 nowych miejsc opieki (dwa

nowe oddziały). Proszę o informację, czy jeśli po zrealizowaniu projektu (okres
wskaźników) ta liczba nie zostanie osiągnięta, zgłosi się do przedszkola np. 45 dzieci to czy
Wnioskodawca będzie musiał zwrócić dotację, czy może jest to tylko deklarowana liczba
nowo tworzonych miejsc, czyli stworzenia warunków do przyjęcia a nie faktycznej liczby
dzieci korzystających z nowo budowanej infrastruktury?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że w ramach przedmiotowego konkursu
składany projekt powinien być odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby związane z dostępnością
do miejsc wychowania przedszkolnego na terenach, na których istnieją realne deficyty. Aby
określić, czy istnieje deficyt, Wnioskodawca powinien przeprowadzić wiarygodną analizę potrzeb
i deficytów w obszarze edukacji. Analiza powinna zawierać co najmniej następujące kwestie:
 dostępność miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat w placówkach przedszkolnych na terenie
gminy
(w tym liczbę miejsc podlegającą pod organ prowadzący - Wnioskodawcę) w roku
szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji projektu;
 informacje w zakresie urodzeń dzieci na danym obszarze w ostatnich 3 latach oraz trendy
w tym zakresie;
 szacowaną brakującą liczbę miejsc w przedszkolach na moment rozpoczęcia realizacji
projektu;
 szacowany trend w zakresie popytu na miejsca w ośrodkach wychowania przedszkolnego
na terenie danej gminy (wzrostowy, stały, malejący) w perspektywie 3–letniej;
 procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-4 lat w danej
gminie wg stanu na ostatni zakończony rok szkolny;
 potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami i opis dostępności z uwzględnieniem tych
potrzeb.
Rzetelnie przeprowadzona analiza powinna wskazać faktycznie zapotrzebowanie na
nowoutworzone miejsca przedszkolne. W sytuacji, gdy zdiagnozowane zostanie ryzyko
wpływające na zainteresowanie nowopowstałymi miejscami przedszkolnymi, należy to
uwzględnić we wniosku o dofinansowanie.
Ponadto, projekt może uzyskać dofinansowanie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość
utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 5
lat od daty zakończenia realizacji projektu, co będzie weryfikowane w ramach kryterium
merytorycznego dopuszczającego ogólnego nr 6 pn. Wnioskodawca zapewni trwałość projektu.
Trwałość projektu rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość ośrodków wychowania
przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc
wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że w okresie trwałości projektu Wnioskodawca
powinien być gotowy do przyjęcia dzieci w wieku 3 - 4 lat. Zatem w przypadku, gdy w ramach
rekrutacji, zgłosi się do przedszkola, np. 45 dzieci w wieku 3-4 lat, Wnioskodawca nie będzie
musiał zwracać dotacji.
Jednocześnie, IOK zwraca uwagę, że zgodnie z warunkami konkursu, budowa nowych obiektów
jest
dopuszczalna
jedynie
w
przypadku
udokumentowania
brak
możliwości
wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.
2. Wskaźnikiem obligatoryjnym w ramach działania 8.2.1 jest ''Potencjał objętej wsparciem
infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej'', którego
definicja mówi o liczbie użytkowników mogących korzystać z nowo wybudowanej
infrastruktury [...]. Wskaźnik ten mierzy nominalną wydajność (np. liczbę potencjalnych
użytkowników, która jest zwykle wyższa lub równa liczbie rzeczywistych użytkowników).

Czy dobrze rozumiemy zapis zakładając, że zgodnie z powyższym przykładem (50 dzieci nowo utworzone miejsca) mowa jest o możliwości jednostki (potencjale), a nie o realnej
liczbie dzieci? Czy jeśli w ramach projektu po wybudowaniu nowej jednostki (zgodnie
z projektem zostanie wybudowana infrastruktura odpowiadająca zapotrzebowaniu obecnie
funkcjonującej jednostki oraz tworząca 50 nowych miejsc dla dzieci) zapisanych do
przedszkola zostanie np. 45 dzieci, czy wskaźnik ten zostanie uznany za spełniony czy nie?
Wskaźnik pn. „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub
infrastruktury edukacyjnej (CI 35)" mierzy nominalną wydajność (np. liczbę potencjalnych
użytkowników, która jest zwykle wyższa lub równa liczbie rzeczywistych użytkowników).
Potencjał Wnioskodawcy oznacza jego możliwość/gotowość do przyjęcia określonej
w dokumentacji aplikacyjnej liczby dzieci w wieku 3 - 4 lat, np. po uwzględnieniu parametrów
technicznych obiektu. Jednak należy pamiętać, iż liczba ta powinna wynikać
z przeprowadzonej analizy potrzeb i deficytów, o czym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1.
W sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej analizy, Wnioskodawca stworzy 50 miejsc dla dzieci
w wieku 3 - 4 lat, a do przedszkola faktycznie zgłosi się, np. 45 dzieci, wskaźnik zostanie uznany
za zrealizowany. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ww. wskaźnik jest określany na poziomie
produktu, a tym samym pomiar jest dokonywany w momencie zakończenia realizacji projektu.

