Interpretacje z dnia 12.12.2017r.
dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17
ogłoszonego w ramach Działania 3.1,
Poddziałania 3.1.1 RPOWP

PYTANIE 1
Regulamin konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 zakłada, iż w jego ramach mogą być
składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata
2014-2020, tj.: typ projektu nr 1:
Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na
obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla
dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 mówią, iż
„IZ RPO zapewnia, że wsparcie udzielane w ramach RPO na rzecz wychowania
przedszkolnego kierowane jest do: a) dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie
o systemie oświaty;"
Sprawy związane z realizacją wychowania przedszkolnego regulują przepisy ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.). Wychowanie
przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem
przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Czy zatem w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 możliwe jest tworzenie
nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci
niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.
Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), czyli również dla dzieci, które w okresie od września do
grudnia danego roku nie mają ukończonych 3 lat?

ODPOWIEDŹ:
Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego jest wsparciem dla instytucji, a nie
dla uczestników indywidualnych. Należy mieć tu na uwadze, że tworzone w ramach
projektów miejsca przedszkolne nie są przypisane do konkretnych dzieci (użytkowników)
– z jednego utworzonego miejsca w okresie realizacji projektu może np. skorzystać
kilkoro dzieci.
Jednocześnie zgodnie z art. 31 ust.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
"w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać
objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku". W związku z ww. zapisem w ramach konkursu nr
RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 możliwe jest objęcie wychowaniem przedszkolnym w
ramach miejsca utworzonego w wyniku realizacji projektu również dzieci, które mają
ukończone 2,5 roku.
PYTANIE 2
Czy w przypadku gdy OWP otrzymuje już wsparcie z budżetu gminy na konkretne dzieci
niepełnosprawne, to może ubiegać się z funduszy EFS o realizację z tymi samymi dziećmi
dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnością lub/i dodatkową ofertę edukacyjną i specjalistyczną dotychczas nie
realizowanej? I czy w związku z tym OWP może dalej otrzymywać dotację na te dzieci z
budżetu gminy i jednocześnie z EFS na zajęcia dodatkowe?
ODPOWIEDŹ:
OWP otrzymujące wsparcie z budżetu gminy na dzieci z niepełnosprawnościami ma
możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach RPOWP 2014-2020 na dostosowanie
istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością lub/i dodatkową ofertę
edukacyjną i specjalistyczną. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zakaz podwójnego
finansowania tych samych wydatków (na przykład w ramach bieżącej działalności) oraz
zachowanie jego dodatkowości (dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których
w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczb dzieci w OWP)
nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o
dofinansowanie projektu-średniomiesięcznie).
PYTANIE 3
W związku z ogłoszonym konkursem nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 chciałabym zadać
następujące pytania:
- czy istnieje możliwość realizacji projektu zaraz po złożeniu wniosku o dofinansowanie, na
własne ryzyko?

- biorąc pod uwagę długi proces oceny i negocjacji projektów - co się wydarzy w sytuacji,
kiedy projekt zakończy się (długość projektu 12 m-cy), a wyników oceny jeszcze nie będzie?
- w jaki sposób wygląda rozliczenie realizowanego na własne ryzyko projektu? Co się dzieje
ze sprawozdawczością, wnioskami o płatność, ewentualnymi zmianami w projekcie?
- czy zakładają Państwo możliwość realizacji małych projektów, rozliczanych wyłącznie w
oparciu o kwoty ryczałtowe?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z regulaminem konkursu: "Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być
wcześniejsza niż 17 listopada 2017 roku, tj. dzień ogłoszenia konkursu, z zastrzeżeniem, że
koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie
projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko."(str. 59 regulaminu). Zatem istnieje
możliwość realizacji projektu oraz ponoszenie wydatków przed podpisaniem umowy na
własne ryzyko. W sytuacji gdy data rozpoczęcia realizacji projektu jest wcześniejsza niż data
podpisania umowy - wówczas możliwe jest złożenie pierwszego wniosku o płatność
obejmującego okres dłuższy niż 3 miesiące. Należy wziąć pod uwagę, że zgodnie Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków (...) wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia
warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie.
W regulaminie konkursu IZ RPOWP zaleca aby przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji
projektu Wnioskodawca uwzględnił czas niezbędny na przeprowadzenie weryfikacji wniosku
pod względem spełnienia warunków formalnych, oceny formalno-merytorycznej,
ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie przez Wnioskodawcę
dokumentów wymaganych do zawarcia umowy o dofinansowanie (str. 59 regulaminu). W
uzasadnionych przypadkach IZ RPOWP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji
projektu na etapie negocjacji lub podpisywania umowy o dofinansowanie.
Regulamin konkursu przewiduje możliwość stosowania w niniejszym konkursie
uproszczonych metod rozliczania wydatków w postaci kwot ryczałtowych (str.68
regulaminu): "W projektach, których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie
przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, tj.: 424 320,00 PLN, stosowanie
wyżej wymienionej uproszczonej metody rozliczania wydatków jest obligatoryjne ze względu
na brzmienie kryterium: „Projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi
metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a projekty o wartości przekraczającej 100 000 EUR
wkładu publicznego - na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków” z zastrzeżeniem z
zastrzeżeniem punktu 6.8.10.". Punkt 6.8.10. regulaminu mówi: "Nie dopuszcza się
stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku, gdy realizacja projektu
jest zlecana w całości wykonawcy zgodnie z podrozdziałem 6.5 Wytycznych, dotyczącym
zamówień udzielanych w ramach projektu (zgodnie z ustawą Pzp, zasadą konkurencyjności,
rozeznaniem rynku). Oznacza to, że projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego, zlecane w całości wykonawcy nie

mogą być przyjmowane do dofinansowania. Jeżeli jednak tylko część projektu jest zlecana,
stosowanie uproszczonej metody rozliczania wydatków, tj. kwot ryczałtowych jest
obligatoryjne w przypadku projektów o równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu
publicznego."

