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 18.12.2017 r.
Dzień dobry,
Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie.
Gmina X zamierza ubiegać się o dofinansowanie na rozbudowę przedszkola. Planowana
inwestycja ma zwiększyć liczbę miejsc wychowania przedszkolnego o 165 miejsc. Inwestycja
obejmuje prace budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne. Rozbudowa placówki jest
związana z rosnącą liczbą dzieci w gminie, koniecznością przeniesienia części grup
przedszkolnych ulokowanych na terenie szkoły podstawowej czy gimnazjum oraz zaniechania
tworzenia grup łączonych. Gmina w celu spełnienia kryterium komplementarności z EFS złoży
wniosek w konkursie 3.1.1. Z przeprowadzonej diagnozy analizy potrzeb i deficytów stwierdzono
że gmina w 2017/2018 przyjęła 232 dzieci 3-4 letnich, co znacząco przekroczyło możliwości
lokalowe gminy (gmina dysponuje zapleczem na 125 dzieci w wieku 3-4 lat). Zgodnie
z regulaminem konkursu 3.1.1 typ projektu nr 1 należy określić (oszacować) brakującą liczbę
miejsc w przedszkolu. Na moment rozpoczęcia realizacji projektu EFS tj. wrzesień 2019 zgodnie
z danymi statystycznymi, 3-4 latków w gminie będzie 342. Brakująca liczba miejsc wynosi zatem
342-232=110. Wniosek z EFS będzie opracowany na 110 nowych miejsc wychowania
przedszkolnego w gminie X.
Proszę o wyjaśnienie czy w związku z powyższym wniosek inwestycyjny z EFRR aby mógł zostać
uznany za komplementarny z działaniem 3.1 EFS może swoim potencjałem objąć 165 nowych
miejsc czy jedynie 110 co wynika z diagnozy z EFS? Czy w przypadku odpowiedzi, że projekt
musi objąć 110 dzieci to pozostała infrastruktura będzie traktowana jako wydatek
niekwalifikowany w projekcie 8.2.1? Pragnę nadmienić, że większy zakres inwestycji
infrastrukturalnej z EFRR wynika z chęci zapewnienia wszystkim dzieciom w gminie
odpowiednich warunków w przedszkolu i przeniesienia dzieci z grup 3-4 letnich istniejących
w szkole i gimnazjum do nowego budynku wybudowane w ramach interwencji EFRR.
Proszę o możliwie szybką odpowiedź.
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Programu oraz
Regulaminem konkursu, interwencja EFRR musi obligatoryjnie uwzględniać komplementarność
z Działaniem w ramach EFS. Aby uznać dane projekty za komplementarne, Wnioskodawca musi
wykazać ich uzupełniający się charakter, wykluczający powtarzanie się działań.
Komplementarność rozumiana jest jako dopełnianie się interwencji prowadzące do realizacji
określonego celu. Pojawiający się dzięki komplementarności efekt synergii powinien przyczynić
się do szybszego i bardziej efektywnego osiągnięcia oczekiwanych rezultatów oraz uzyskania
dodatkowych korzyści. Dlatego też, wsparciem może zostać objęta infrastruktura służąca
obszarom niezbędnym z punktu widzenia realizacji działań w ramach EFS, co przekłada się na
możliwość uznania danych kosztów za kwalifikowalne.

W związku z powyższym, zarówno ocena komplementarności projektów, jak
i kwalifikowalności wydatków wymaga całościowej analizy zakresu rzeczowego i celów obu
projektów oraz uwarunkowań istniejących po stronie Wnioskodawcy. Istotne jest,
by Wnioskodawca wiarygodnie i wyczerpująco uzasadnił przyczyny i zasadność wyboru
przyjętych rozwiązań oraz zakresów rzeczowych poszczególnych projektów, w szczególności
uwzględniając wyniki analiz potrzeb i deficytów przeprowadzonych na potrzeby każdego
z projektów. Z tego względu, co do zasady, ilość miejsc tworzonych przez Wnioskodawcę
w ramach projektu EFRR nie zawsze musi być tożsama z ilością miejsc tworzonych w ramach
EFS.
IOK zawraca jednak uwagę, że zgodnie z warunkami konkursu, dofinansowaniem w ramach
EFRR mogą zostać objęte wyłącznie nowoutworzone miejsca przedszkolne rozumiane jako
nowe, dostępne miejsce opieki nad dzieckiem, powstające w określonym organie prowadzącym
przedszkole na terenie danej gminy. Pojęcie „nowoutworzonego miejsca wychowania
przedszkolnego” zostało przez IOK wyjaśnione w „Pytaniach i odpowiedziach, które wpłynęły
dnia 08.11.2017 r.”, dostępnych na stronie internetowej IOK pod adresem
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/po
ddzialanie-821-infrastruktura-przedszkolna-ksztalcenia-zawodowego-i-ustawicznego.html.
Biorąc pod uwagę powyższe, za nowopowstałe miejsca przedszkolnie nie można uznać miejsc
już istniejących i ulokowanych obecnie w szkole podstawowej i gimnazjum. Wydatki w tym
zakresie nie podlegają dofinansowaniu.

Pytanie dotyczy sposobu określenia we wniosku o dofinansowanie terminu zakończenia realizacji
projektu. W Regulaminie konkursu znajduje się zalecenie, aby okres realizacji projektu
uwzględniającego roboty budowlane nie był dłuższy niż 18 miesięcy, a w przypadku pozostałych
rodzajów projektów nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie,
przy czym wskazano, że szacując termin podpisania umowy należy przyjąć 4 miesiące
od kolejnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu naboru wniosków. Biorąc powyższe
pod uwagę wskazano, że maksymalny termin finansowego zakończenia realizacji projektów
przypada na dzień 01.10.2019 r. (w przypadku projektów obejmujących roboty budowlane) oraz
na dzień 01.04.2019 r. (w przypadku pozostałych projektów). Regulamin konkursu wskazuje
również, że warunkiem otrzymania dofinansowania z działania 8.2.1 jest otrzymanie wsparcia
lub jednoczesne ubieganie się o dofinansowanie ze środków EFS w ramach trwających naborów,
a z tego względu ocena projektów będzie miała charakter warunkowy, zaś wnioskodawca przed
podpisaniem umowy będzie musiał wykazać spełnianie powyższego warunku, tj. posiadać
podpisaną umowę o dofinansowanie z EFS. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia trwającego
obecnie konkursu z działania 3.1.1 to sierpień 2018 r., a zatem składając wniosek w tym
konkursie, dopiero od tego momentu wnioskodawca będzie miał możliwość potwierdzenia,
że zawarł umowę o dofinansowanie z EFS, a tym samym będzie mógł podpisać umowę
o dofinansowanie z EFRR. Jednocześnie termin naboru wniosków w ramach działania 8.2.1
został wydłużony do 2 stycznia 2018 r., zatem, uwzględniając metodologię wskazaną
w Regulaminie konkursu, planowany termin podpisania umowy to 1 czerwca 2018 r., jednak
na ten dzień wnioskodawca nie będzie jeszcze w stanie potwierdzić spełniania warunku
podpisanej umowy w ramach EFS. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób
należy prawidłowo ustalić przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie, a tym
samym jak ustalić maksymalny termin finansowego zakończenia realizacji projektu.

IOK informuje, że wskazany w Regulaminie konkursu maksymalny termin finansowego
zakończenia realizacji projektu ulega zmianie. Wpływ na powyższe miało zarówno wydłużenie
terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.1 (obecnie: 02.01.2018
r.), jak i planowany termin rozstrzygnięcia trwającego konkursu w Poddziałaniu 3.1.1 (termin ten
określono na sierpień 2018 r.).
W celu umożliwienia aplikowania o wsparcie jak największej liczbie Wnioskodawców oraz
uwzględniając warunkowy charakter oceny wniosków w niniejszym konkursie uzależniony od
wyników konkursu w ramach Poddziałania 3.1.1, IOK wyjaśnia, że maksymalny termin
finansowego zakończenia realizacji inwestycji przypada na dzień 01.05.2020 r. (w przypadku
projektów obejmujących roboty budowlane) oraz na dzień 01.10.2019 r. (w przypadku
pozostałych projektów).
Do obliczeń przyjęto metodologię obliczania terminów zawartą w Regulaminie konkursu (str. 6)
oraz założenie, że umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.1 zostaną podpisane do
dnia 01.10.2018 r.

