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Odpowiedzi na pytania wnioskodawców 

 Spotkanie informacyjne: 31 sierpnia 2016 roku 

 

1. Jaka jest definicja miejsca przedszkolnego w projekcie oraz nowo utworzonego miejsca 

przedszkolnego powstałego w wyniku realizacji projektu? 

Miejsce przedszkolne w ramach realizowanego projektu należy rozumieć jako miejsce 

dostępne w danym ośrodku wychowania przedszkolnego, a nie jako liczbę dzieci 

zrekrutowanych w placówce w danym roku. Liczba dzieci zapisanych do przedszkola może 

być mniejsza od liczby miejsc dostępnych w danym przedszkolu, np. w przedszkolu jest 20 

miejsc, a zrekrutowano tylko 15 dzieci. 

Poprzez nowo utworzone miejsce przedszkolne należy rozumieć nowe, dostępne miejsce 

opieki nad dzieckiem, powstające w określonym organie prowadzącym przedszkole na 

terenie danej gminy, w wyniku realizacji projektu. Za nowo utworzone miejsce wychowania 

przedszkolnego nie można uznać miejsca będącego już w posiadaniu danego organu 

prowadzącego przedszkole, natomiast likwidowanego w jednej placówce celem przeniesienia 

do innej. 

 

  

2. Od kiedy należy liczyć wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w kontekście 

spełnienia kryterium C.2.2 w ramach EFRR? 

 

Głównym celem realizacji projektu w ramach przedmiotowego konkursu jest wzrost liczby 

miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, w nowo utworzonym albo we wspartym 

ośrodku wychowania przedszkolnego. Zatem nie ma możliwości realizacji projektu, który nie 

przewiduje zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego (za wyjątkiem projektów  

w całości ukierunkowanych na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami). 

 

Spełnienie kryterium C.2.2 w ramach EFRR weryfikowane będzie w oparciu o zapisy zawarte 

we wniosku o dofinansowanie projektu, w następujący sposób: 

 

 W pierwszej kolejności badane będzie, o ile wzrosła liczba miejsc przedszkolnych 

utworzonych w wyniku realizacji projektu (min. 15%), w odniesieniu do danych na dzień 

31 grudnia 2014 roku, dla danej gminy.  

 Następnie sprawdzeniu będzie podlegało, czy w wyniku realizacji projektu liczba miejsc 

przedszkolnych, w prowadzonych przez dany organ placówkach na terenie danej gminy,  

wzrośnie o taką liczbę miejsc, jaka została ustalona w pierwszym etapie oceny kryterium, 

w odniesieniu do okresu przed rozpoczęciem realizacji projektu. We wniosku  

o dofinansowanie projektu wnioskodawca winien przedstawić najbardziej aktualne dane 

dotyczące liczby miejsc wychowania przedszkolnego dostępnych w danej placówce,  

w roku poprzedzającym rok realizacji projektu. 

 

Poniżej przedstawiono przykładowe sytuacje, które mogą pojawić się w projektach: 
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Przykład 1: 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego na terenie danej gminy, na dzień 31.12.2014 r., 

wynosiła 60 miejsc. Zatem w wyniku realizacji projektu musi nastąpić wzrost liczby miejsc 

wychowania przedszkolnego o minimum 9 miejsc (co stanowi wzrost o 15%). Wnioskodawca 

jest jedynym podmiotem prowadzącym przedszkole w gminie. W roku poprzedzającym rok 

realizacji projektu liczba miejsc przedszkolnych nie uległa zmianie. W związku z powyższym 

na koniec realizacji projektu wnioskodawca powinien wykazać liczbę miejsc przedszkolnych 

na poziomie 69, tj. 60 miejsc, które posiadał w roku poprzedzającym rok realizacji projektu 

oraz 9 miejsc nowo utworzonych. 

 

Przykład 2: 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego na terenie danej gminy, na dzień 31.12.2014 r., 

wynosiła 60 miejsc. Zatem w wyniku realizacji projektu musi nastąpić wzrost liczby miejsc 

wychowania przedszkolnego o minimum 9 miejsc. Wnioskodawca jest jedynym podmiotem 

prowadzącym przedszkole w gminie. W roku poprzedzającym rok realizacji projektu liczba 

miejsc przedszkolnych wzrosła do 80. W związku z powyższym na koniec realizacji projektu 

wnioskodawca powinien wykazać liczbę miejsc przedszkolnych na poziomie 89, tj. 80 miejsc, 

które posiadał w roku poprzedzającym rok realizacji projektu oraz 9 miejsc nowo 

utworzonych. 

 

 

Przykład 3: 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego na terenie danej gminy, na dzień 31.12.2014 r., 

wynosiła 60 miejsc. Zatem w wyniku realizacji projektu musi nastąpić wzrost liczby miejsc 

wychowania przedszkolnego o minimum 9 miejsc. Wnioskodawca jest jedynym podmiotem 

prowadzącym przedszkole w gminie. W roku poprzedzającym rok realizacji projektu liczba 

miejsc przedszkolnych zmniejszyła się do 50. W związku z powyższym na koniec realizacji 

projektu wnioskodawca powinien wykazać liczbę miejsc przedszkolnych na poziomie 69, tj. 

50 miejsc, które posiadał w roku poprzedzającym rok realizacji projektu, 9 miejsc nowo 

utworzonych oraz 10 miejsc utworzonych we własnym zakresie. 

 

Przykład 4: 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego na terenie danej gminy, na dzień 31.12.2014 r., 

wynosiła 60 miejsc. Zatem w wyniku realizacji projektu musi nastąpić wzrost liczby miejsc 

wychowania przedszkolnego o minimum 9 miejsc. Wnioskodawca nie jest jedynym 

podmiotem prowadzącym przedszkole w gminie. W roku poprzedzającym rok realizacji 

projektu liczba miejsc przedszkolnych w OWP prowadzonym przez wnioskodawcę nie uległa 

zmianie w porównaniu z rokiem 2014 i wynosiła 40. W związku z powyższym na koniec 

realizacji projektu wnioskodawca powinien wykazać liczbę miejsc przedszkolnych na 

poziomie 49, tj. 40 miejsc, które posiadał w roku poprzedzającym rok realizacji projektu oraz 

9 miejsc nowo utworzonych. 
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3. OWP ma 100 miejsc przedszkolnych (stan na 31.12.2014 r.). W 2015 roku liczba miejsc 

wzrosła o 10. Planuje w ramach projektu utworzyć dodatkowe 20 miejsc. Jak IZ będzie 

liczyć wzrost miejsc przedszkolnych, oceniając kryterium premiujące B.2.1 (EFS)? 

 

W sytuacji, gdy liczba miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania 

przedszkolnego, prowadzonym na terenie danej gminy, na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 100 

miejsc. W 2015 roku liczba ta uległa zwiększeniu o 10 miejsc (110), na koniec realizacji 

projektu wnioskodawca powinien wykazać liczbę miejsc przedszkolnych na poziomie 130, tj. 

110 miejsc, które posiadał przed realizacją projektu oraz 20 miejsc utworzonych w wyniku 

realizacji operacji.  

 

 

4. Czy limit 12 000 zł odnosi się do całkowitej wartości projektu, czy do wnioskowanego 

dofinansowania? 

Zgodnie z kryterium dostępu B.1.2 wartość projektu nie przekracza kwoty obliczonej jako 

iloczyn określonej we wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowej wskaźnika 

„Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie” i kwoty 12000,00 

zł (limit nie dotyczy miejsc tworzonych w przedszkolach specjalnych i integracyjnych). 

Jednocześnie w przedmiotowym konkursie iloczyn, określonej we wniosku o dofinansowanie 

projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie” i kwoty 12000,00 zł odnosi się do całkowitej wartości 

projektu w ramach projektu składanego w Poddziałaniu 10.2.1 - EFS (tj. koszty bezpośrednie 

+ koszty pośrednie  (w tym wkład własny). 

 

 

5. Czy nowo utworzony podmiot może aplikować w przedmiotowym konkursie? 

W ramach przedmiotowego konkursu w części dotyczącej EFS mogą ubiegać się  

o dofinansowanie wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Jednocześnie zgodnie z kryterium merytorycznym A.3.4 „Potencjał i doświadczenie 

wnioskodawcy i partnera/ów” ocenie podlegać będzie potencjał i doświadczenia 

wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 

 doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego dotyczy 

realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową, 

 potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 

 potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu, 

 potencjał finansowy. 

 

Wnioskodawca musi spełnić również kryterium B.15 w ramach EFRR, w którym sprawdzane 

będzie między innymi, czy wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu oraz 

czy posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu. 
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6. Czy tylko nowo utworzone miejsca przedszkolne mogą zostać objęte wsparciem w ramach 

przedmiotowego konkursu? 

Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających 

pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta, w stosunku do danych  

z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Interwencja nie jest możliwa  

w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym 

działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc 

wychowania przedszkolnego. 

Powyższy przypadek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc 

wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Dostosowanie 

możliwe jest wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb i stopnia 

niedostosowania OWP. 

Jednocześnie należy pamiętać, że w ramach projektu możliwa jest realizacja dodatkowych 

zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujących zdiagnozowane deficyty. 

Oferta ta może być skierowana również do dzieci, których pobyt w przedszkolu jest 

finansowany poza projektem (czyli np. do dzieci z oddziałów, które funkcjonowały przed 

rozpoczęcie realizacji projektu). Istotne jest jednak to, że takie rozszerzenie oferty 

działalności przedszkola jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na 

tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i zawsze musi towarzyszyć mu wzrost 

liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartym ośrodku 

wychowania przedszkolnego. Warunek ten nie ma zastosowania jedynie w przypadku 

realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

 

7. Z jakiego funduszu finansowany jest sprzęt powyżej 350 zł netto, a z jakiego sprzęt poniżej 

350 zł netto? 

Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach projektów zintegrowanych wydatki związane  

z zakupem środków trwałych (włączając cross-financing) muszą być finansowane, w ramach 

zintegrowanego projektu, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki 

związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się 

do współfinansowania pod warunkiem, że wartości te będą ujęte w ewidencji księgowej. 

Poprzez to pojęcie rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję, której zasady zostały 

opisane w polityce rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady 

rachunkowości obowiązujące Beneficjenta. 

 

 

8. Czy we wniosku preselekcyjnym należy zawrzeć informację o obydwu beneficjentach  

(EFS i EFFR)? 

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku preselekcyjnego w Sekcji A. „Informacje  

o wnioskodawcy (beneficjencie)”, jeżeli wnioskodawcą jest więcej niż jeden podmiot, 
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wówczas należy powielić tabele w Podsekcji A1. „Dane wnioskodawcy (beneficjenta)”  

i wskazać dane obu podmiotów.  

Jednocześnie zgodnie z regulaminem konkursu, jeżeli wniosek preselekcyjny składany jest 

przez dwa partnerstwa, wnioskodawcę i partnerstwo albo dwóch wnioskodawców, są oni 

zobowiązani upoważnić jednego z wnioskodawców (w przypadku partnerstwa należy przez  

to rozumieć lidera) do złożenia wniosku preselekcyjnego, składania wyjaśnień, uzupełnienia 

braków formalnych i poprawy oczywistych omyłek oraz wycofania wniosku preselekcyjnego.  

 

9. Czy na etapie preselekcji będzie weryfikowany wzrost miejsc przedszkolnych? 

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku preselekcyjnego w Podsekcji B5. „Liczba nowych 

miejsc wychowania przedszkolnego utworzonych w wyniku realizacji projektu”, należy 

wskazać, ile nowych miejsc wychowania przedszkolnego zostanie utworzonych w wyniku 

realizacji projektu oraz ile dzieci ogółem będzie korzystać z rezultatów projektu. Wykaz ujęty 

we wniosku preselekcyjnym musi być opisany w rozbiciu na poszczególne fundusze (EFS oraz 

EFRR).  

 

10. Czy dzieci objęte wsparciem w ramach przedmiotowego konkursu muszą zamieszkiwać  

na terenie gminy, która jest organem prowadzącym dla OWP występującego w projekcie? 

W ramach przedmiotowego konkursu istnieje możliwość wsparcia dziecka, które zamieszkuje 

poza terenem gminy, która jest organem prowadzącym dla OWP występującego w projekcie.  

 

11. Czy projekt w ramach EFS musi trwać 12 miesięcy? 

W ramach przedmiotowego konkursu projekt może trwać dłużej niż 12 miesięcy. 

Jednocześnie planując realizację projektu, należy uwzględnić  kryterium dostępu B.1.3 

„Dofinansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego w ramach projektu nie przekracza 12 miesięcy, a dofinansowanie wsparcia 

na rzecz doskonalenia  umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej 

niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego” oraz kryterium B.1.5 „Dofinansowanie dodatkowych zajęć w ośrodkach 

wychowania przedszkolnego w ramach projektu  nie  przekracza  12 miesięcy. Jednocześnie 

będą one realizowane wyłącznie poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków 

wychowania przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust 5 ustawy  

o systemie oświaty i mogą być realizowane w ośrodkach wychowania przedszkolnego,  

w których w takim samym zakresie nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy”. 

Należy również pamiętać, aby projekt był kosztowo efektywny. 

 

12. Czy limit kwotowy 40.000 zł (EFRR) będzie liczony na 1 nowo przyjęte dziecko czy  

w odniesieniu do powierzchni  obiektu i związanej z nią liczby dzieci?  

 

Określony limit poziomu dofinansowania, zawarty w kryteriach wyboru projektów, odnosi 

się do 1 nowo utworzonego miejsca opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym, zatem 
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maksymalna kwota dofinansowania będzie iloczynem kwoty 40.000 zł i liczby nowo 

utworzonych miejsc. 

 

13. Wskaźniki wybieramy ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych? Czy jest jeszcze jakaś 

lista?  

Poszczególne wskaźniki produktu oraz rezultatu bezpośredniego zostaną określone  

w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu dostępnym w Generatorze Wniosków. 

Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku zobowiązany będzie do wyboru (z listy) 

wskaźników, które będą odzwierciedlać specyfikę jego przedsięwzięcia oraz jego cele. 

Również w przypadku, jeśli dany/e wskaźnik/i nie odpowiada/ją specyfice projektu, 

wnioskodawca musi odnieść się do niego/ich i stosownie uzasadnić. 

 

14. Czy kwalifikowalna będzie budowa nowych obiektów przedszkolnych? 

 

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie 

infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie na obszarach o najniższym 

poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W takim wypadku koniecznym jest 

udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz 

potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i trendów 

demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji, w której minimalny 

zakres informacji powinien obejmować: 

 diagnozę potrzeb i deficytów w obszarze interwencji z uwzględnieniem analizy pod 

kątem trendów demograficznych (dla okresu trwałości projektu), 

 opis poziomu dostępności usług w ujęciu terytorialnym, z uwzględnieniem ich 

dostępności i barier w dostępności dla poszczególnych grup docelowych, 

 oczekiwane rezultaty wraz ze szczegółową informacją na temat ilości utworzonych 

miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, 

 przedstawienie kompleksowych planów wykorzystania powstałej infrastruktury (dla 

okresu trwałości projektu), 

 informację na temat posiadanej infrastruktury i możliwości lub braku możliwości jej 

wykorzystania w ramach realizowanego projektu. 

 

 

 

  

 


