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 02.01.2018 r.
W imieniu Gminy ABC zwracam się do Państwa z pytaniem odnośnie konkursu z poddziałania
8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Gmina zamierza rozbudować obiekty istniejącego Zespołu Szkół w ABC o obiekt będący
przedszkolem (budowa nowego segmentu połączona łącznikiem z istniejącym Zespołem Szkół).
Obecnie w Gminie funkcjonuje przedszkole samorządowe, jednak z uwagi na bardzo zły stan
tego budynku, po wykonaniu wnioskowanego projektu dzieci zostaną przeniesione do nowej
lokalizacji (przedszkole w obecnym miejscy zostanie zamknięte). W istniejącym budynku liczba
miejsc wynosi 100 (aktualnie uczęszcza 97 osób) natomiast w nowym budynku maksymalna
liczba miejsc wynosi 125. Planuje się utworzenie jednej dodatkowej grupy dzieci (25 osób)
w porównaniu do stanu obecnego. Nowe przedszkole przeznaczone będzie dla dzieci z wieku
3-4 lata.
Czy w tej sytuacji kosztem kwalifikowanym jest budowa całego obiektu czy jedynie koszt
budowy budynku na potrzeby stworzenia nowej grupy przedszkolnej, który można określić
na poziomie 20% kosztów (25 dzieci w nowoutworzonym oddziale / 125 miejsc ogółem)?
Proszę o możliwie szybką odpowiedź.
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że odpowiedź na pytanie w powyższym
zakresie została udzielona w Pytaniach i odpowiedziach, które wpłynęły do dnia 18.12.2017
r.(http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_
1/poddzialanie-821-infrastruktura-przedszkolna-ksztalcenia-zawodowego-iustawicznego.html).
Doprecyzowując należy dodać, że w opisanym przypadku, gdzie w ramach nowopowstałej
infrastruktury przeznaczonej dla dzieci 3-4 letnich, wyłącznie 25 miejsc przedszkolnych można
uznać jako nowotworzone, koszty kwalifikowalne można wyliczyć w oparciu o wskaźnik,
który będzie odpowiadał stosunkowi liczby nowopowstałych miejsc przedszkolnych do
wszystkich miejsc w placówce, tj. nowe miejsca/miejsca ogółem w placówce.
Jednocześnie IOK zauważa, że zgodnie z warunkami konkursu realizacja projektu w ramach
Poddziałania 8.2.1 powinna być odpowiedzią na realne, zdiagnozowane problemy związane
z dostępnością do miejsc wychowania przedszkolnego. Biorąc pod uwagę, że obecna ilość
miejsc w danej placówce jest większa od liczby uczęszczającej do niej dzieci, IOK zaleca
zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe i rzetelne przeprowadzenie analizy deficytów
i potrzeb w przedmiotowym zakresie, istniejących na terenie gminy.
____________________________________________________________________________

Witam,
proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:
W związku z przedłużeniem terminu naboru wniosków w konkursie zmianie uległy również
przewidywane terminy rozstrzygnięcia konkursu i ew. podpisania umów o dofinansowanie
(planowany termin 01.10.2018)
Gmina M. przygotowała wniosek o dofinansowanie, w ramach którego zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji przewidziano
na koniec lipca, a zakończenie finansowe na koniec sierpnia 2018 r.
Czy możliwe jest podpisanie umowy o dofinansowanie właściwie po całkowitym zrealizowaniu
projektu, czy jednak w momencie podpisywania umowy projekt powinien być jeszcze w trakcie
realizacji?
IOK wyjaśnia, że zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 projekt nie może zostać objęty
wsparciem, jeżeli został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie.
Dodatkowo, należy pamiętać, że co do zasady początkiem okresu kwalifikowalności wydatków
jest 01 stycznia 2014 r., lecz w przypadku projektów objętych pomocą publiczną okres ten
wyznacza się przy uwzględnieniu właściwych przepisów pomocowych (w tym związanych
z koniecznością spełnienia efektu zachęty).
W ramach niniejszego konkursu nie przewidziano dodatkowych ograniczeń. W Regulaminie
konkursu określono jedynie wymagania w odniesieniu do maksymalnego terminu finansowego
zakończenia realizacji projektu, nie ustalając przy tym ograniczenia co do terminu
minimalnego. Z tego względu, w ocenie IOK istnieje możliwość, by wskazany we wniosku
termin finansowego zakończenia realizacji projektu był wcześniejszy niż przewidywany termin
podpisania umowy.
Ponadto, IOK zwraca natomiast uwagę, że harmonogram realizacji projektu w ramach
Poddziałania 8.2.1 powinien uwzględniać komplementarność z działaniami Wnioskodawcy
realizowanymi w ramach EFS.

