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 10.12.2017 r.
1. Gmina XYZ oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.1 Kształcenie
i edukacja, który jest komplementarny wobec działań zaplanowanych w ramach działania
8.2.W projekcie „miękkim” w ramach działania 3.1 przewidziano m. in. adaptację
pomieszczeń w obiekcie, który ma zostać gruntownie wyremontowany w ramach
działania 8.6. W związku z tym wskaźnik rezultatu „Liczba dzieci korzystających z
nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego” (z działania 3.1)
będzie tożsamy z obligatoryjnym w ramach działania 8.2 wskaźnikiem „Potencjał objętej
wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej”.
Czy jest możliwe, aby wskaźniki w obu projektach mówiły o tej samej grupie docelowej
(tych samych dzieciach, które będą uczęszczały do nowopowstałego przedszkola).
W odpowiedzi na pytanie IOK wyjaśnia, że zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 (SZOOP) w ramach Działania 3.1 nie przewidziano
wskaźnika rezultatu pn. „Liczba dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc
wychowania przedszkolnego” wskazanego w pytaniu. Należy jednak zauważyć, że 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. Dlatego, mając na uwadze ścisły związek projektów realizowanych w ramach
działania 3.1 i 8.2, jest możliwe, aby wskaźniki w obu projektach odnosiły się do tych samych
grup docelowych.
Jednocześnie IOK zaznacza, że w przypadku otrzymania dofinansowania na adaptację
infrastruktury przedszkolnej w ramach Działania 8.6, nie jest możliwe ubieganie się o wparcie
w takim samym zakresie rzeczowym działań w przedmiotowym konkursie.
2. Proszę o wyjaśnienie wskaźnika „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej”. Czy wskaźnik mówi o ilości dzieci,
uczęszczających do nowopowstałego przedszkola w wieku 3-4 lata, czy wszystkich
dzieciach, które będą korzystać z infrastruktury (jeżeli projekt zakłada w ramach kosztach
niekwalifikowanych dostosowanie infrastruktury również dla innych grup wiekowych)?
Przedmiotowy wskaźnik dotyczy infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi, która jest objęta
wsparciem. Z uwagi na to, iż w ramach Poddziałania 8.2.1 przewidziano dofinansowanie

utworzenia lub dostosowania infrastruktury przeznaczonej dla dzieci w wieku 3 i 4 lat, jedynie
taka infrastruktura może zostać uznana za objętą wsparciem. Wnioskodawca może przewidzieć
szerszy zakres projektu i w jego ramach utworzyć bądź dostosować infrastrukturę przeznaczoną
również dla dzieci w innych grupach wiekowych, jednakże koszty z tym związane należy uznać
za niekwalifikowane, co oznacza, że infrastruktura taka nie zostanie objęta wsparciem. Z tego
względu, przy szacowaniu wartości docelowej wskaźnika pn. „Potencjał objętej wsparciem
infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej” należy uwzględnić
wyłącznie dzieci 3 i 4-letnie korzystające w nowopowstałej/dostosowanej infrastruktury.
3. Jak należy obliczyć procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego w ostatnim
zakończonym roku szkolnym (na potrzeby diagnozy). Czy bierzemy pod uwagę ilość dzieci
uczęszczających do OWP wyłącznie na terenie gminy do wszystkich dzieci danego
rocznika w gminie czy też całkowitą liczbę dzieci uczęszczającą do jednostek OWP, nawet
tych, które ze względu na brak wystarczającej ilości miejsc w jednostkach gminnych
uczęszczają do przedszkoli publicznych poza terenem gminy do wszystkich dzieci danego
rocznika w gminie? Czy bierzemy pod uwagę również placówki niepubliczne?
IOK informuje, że nie narzuca Wnioskodawcom metodologii przeprowadzania diagnozy potrzeb
i deficytów. Istotne jest, by była ona przeprowadzona rzetelnie i wiarygodnie, a przyjęty przez
Wnioskodawcę sposób jej wykonania został opisany we wniosku. Analiza powinna zostać
przeprowadzona tak, by jak najdokładniej ustalić i zaprezentować istniejące na terenie gminy
potrzeby i deficyty w zakresie dostępności miejsc przedszkolnych. Dlatego też w sytuacji, gdy
niektóre dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy uczęszczają do przedszkoli poza jej obrębem
z uwagi na niewystarczającą ilość miejsc, procentowe upowszechnienie wychowania
przedszkolnego można zaprezentować w dwóch ujęciach (podając dwie wielkości):
z uwzględnieniem dzieci uczęszczających wyłącznie do placówek na terenie gminy, jak i biorąc
pod uwagę także dzieci zapisane do przedszkoli poza terenem gminy. Ponadto, przy
sporządzaniu analizy należy uwzględnić także placówki niepubliczne.

