1. Czy w ramach przedmiotowego konkursu w projektach realizujących wsparcie na tworzenie
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych
ustawą, w podsekcji C.2 wniosku o dofinansowanie projektu jako grupę docelową należy
wskazywać osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w
związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po
urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych?
W przypadku realizacji ww. typu projektu wsparciem obejmowane będą dzieci w wieku do lat 3,
jednakże należy zauważyć,iż wsparcie to będzie również trafiać do rodziców tychże dzieci, a więc do
osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach
macierzyńskich /rodzicielskich/wychowawczych. Mając na uwadze powyższe w podsekcji C.2 należy
wykazać zarówno dzieci w wieku do lat 3, jak również rodziców tychże dzieci.
Ponadto należy pamiętać, że z uwagi na fakt, iż w ramach poddziałania 8.4.2 wsparcie kierowane
jest do dzieci do lat 3, których rodzice należą do wyżej wskazanej grupy osób, informacja ta winna
zostać uwzględniona w punkcie C.4.A wniosku o dofinansowanie projektu, w kryteriach rekrutacji.
2. Czy w ramach konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów
wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez inny podmiot niż gmina?
Tak, w ramach pierwszego typu projektów, tj. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w
tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych
formach opieki przewidzianych ustawą możliwe jest uzyskanie dofiansowania na pokrycie kosztów
wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez osobę prawą lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej.
3. Czy zakupiona ze środków własnych wnioskodawcy nieruchomość (lokal) na potrzeby
utworzenia nowej formy opieki nad dziećmi do lat 3 może być wniesiona przez
wnioskodawcę do projektu jako wkład własny niepieniężny w sytuacji, gdy przedmiotowa
nieruchomość będzie stanowiła własność wnioskodawcy dopiero bezpośrednio przed
rozpoczęciem realizacji projektu (na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu
wnioskodawcę i właściciela lokalu będzie łączyła podpisana umowa przedwstępna)?
Zgodnie z zapisami podrozdziału 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, warunki
kwalifikowalności wkładu niepieniężnego są następujące:
„a) wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu)
nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych,
ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości
dowodowej równoważnej fakturom,
c) wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
d) wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie i
weryfikacji,

e) w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza
wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem
szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn.
zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność”.
W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości, dodatkowo zastosowanie
ma podrozdział 7.4 ww. Wytycznych, w którym wskazano m.in. iż:
„Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych bezpośrednio z nabyciem
nieruchomości opisanych w niniejszym podrozdziale oraz podrozdziale 6.10, a więc w
szczególności:
a) wydatków poniesionych na nabycie nieruchomości zarówno zabudowanych, jak i
niezabudowanych (w tym poniesionych na odszkodowania za przejęte nieruchomości),
b) wydatków poniesionych na obowiązkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia
obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135 – 136 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. – Prawo ochrony środowiska, ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.),
c) wydatków poniesionych na nabycie prawa użytkowania wieczystego,
d) wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości bądź prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości,
e) wydatków poniesionych na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np.
ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie),
f) innych wydatków przewidzianych przepisami prawa krajowego (np. dodatek za opuszczenie
nieruchomości zabudowanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013
r. poz. 687, z późn. zm.),
- nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu”.
W świetle powyższych zapisów nieruchomość może zostać wniesiona do projektu jako wkład
niepieniężny, w całości lub części przeznaczonej na potrzeby otwarcia i prowadzenia żłobka lub klubu
dziecięcego, który ma funkcjonować w okresie i po okresie realizacji projektu, do wysokości 10%
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (sposób obliczenia kosztu kwalifikowanego w
przypadku nieruchomości został wskazany w załączniku nr 2 do Wytycznych), przy założeniu, że
wartość nieruchomości nie przekracza wartości rynkowej i jest potwierdzona operatem szacunkowym
sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę. Przedmiotowy lokal przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie projektu i rozpoczęciem realizacji projektu musi stać się własnością wnioskodawcy.
We wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca jest zobowiązany wskazać, że w momencie
złożenia wniosku lokal nie jest jeszcze jego własnością (łączy go z właścicielem lokalu umowa
przedwstępna), jednak stanie się nią przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i rozpoczęciem
realizacji projektu.

4. Czy rekrutacja dzieci do projektu może odbyć się przed okresem realizacji projektu?
Rekrutacja uczestników do projektu jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu, wobec
powyższego powinna być ona realizowana w okresie realizacji projektu. Dotyczy to również
przypadku, w którym rekrutacja jest zadaniem bezkosztowym.
5. Czy podmiot nie będący liderem lub partnerem w projekcie może zatrudniać dziennego
opiekuna?
Tak istnieje taka możliwość, niemniej jednak należy pamiętać, iż lider ponosi odpowiedzialność za
realizację projektu, w tym za realizację określonych w projekcie wskaźników.
6. Czy personel administracyjny zatrudniony w żłobku/klubie dziecięcym (np. intendentka)
należy wykazywać jako odrębne zadanie w budżecie projektu?
Personelu administracyjnego zatrudnionego w żłobku/klubie dziecięcym nie należy wykazywać jako
odrębnego zadania w budżecie projektu. Osoby te należy wykazać w ramach zadania merytorycznego
w kategorii Personel, o ile będą one zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach
projektu, które wykonują osobiście.
7. W jaki sposób będzie oceniane doświadczenie wnioskodawcy, który prowadził do tej pory
szkołę podstawową i nie ma potencjału kadrowego/merytorycznego?
W ramach kryterium merytorycznego A.3.4 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów
ocenie podlegać będzie doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym,
którego dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową,
potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystany w ramach projektu oraz potencjał techniczny
wykorzystany w ramach projektu.
8. Czy konieczne jest określanie wskaźników specyficznych dla projektu?
IZ RPO WK-P zaleca, aby oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, wnioskodawca
określił również własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu, np. wskaźnik produktu:
Liczba przeszkolonych dziennych opiekunów/niań. W przypadku projektów rozliczanych w oparciu o
kwoty ryczałtowe (projekty, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza w PLN
równowartości 100 000 EUR), dla każdego zadania wnioskodawca zobowiązany jest określić
wskaźnik, którego realizacja na wskazanym poziomie będzie stanowiła podstawę rozliczenia kwot
ryczałtowych uzgodnionych za wykonanie określonego w projekcie zadania. Zatem w przypadku
realizacji zadań dotyczących np. przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna, wnioskodawca
zobowiązany jest określić wskaźnik rezultatu i produktu specyficzny dla projektu.
9. Czy istnieje możliwość dofinansowania w ramach projektu kosztów np. zakupu zabawek,
pomocy edukacyjnych, drobnego wyposażenia związanego z higieną, pościele itd czy
wyżywienia dla dzieci w ramach tworzenia instytucji dziennego opiekuna?
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 w ramach
projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących

lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą możliwy jest zakup m.in. pomocy do
prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
10. Spółka od lipca 2013 do czerwca 2015 roku uzyskiwała dotację z EFS na realizację dwóch
projektów w ramach działania 9.1. Czy otrzymane dofinansowanie może być wliczone do
obrotu, o którym mowa w regulaminie? (Oczywiście w ramach zamkniętego roku
obrotowego)
Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalenia wyniku na
działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów
operacyjnych oraz przychodów finansowych. Jeśli przychody osiągnięte z tytułu otrzymanego
dofinansowania na realizację projektów należą do jednej w ww. kategorii, wówczas mogą być one
traktowane jako obrót.
11. Kryterium B.2.3 Projekt zakłada tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach
instytucji dziennego opiekuna. Czy projekt może łączyć tworzenie miejsc opieki nad dziećmi
zarówno w żłobku jak i w ramach instytucji dziennego opiekuna?

Projekt może łączyć tworzenie miejsc opieki nad dziećmi zarówno w żłobku jak i w ramach instytucji
dziennego opiekuna. Punkty przyznawane będą za procentowy udział liczby utworzonych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego opiekuna w stosunku do wszystkich miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych w ramach projektu.
12. Czy w projekcie można przewidzieć koszty szkolenia z pierwszej pomocy (lub innego) dla
opiekunów w żłobku/klubie dziecięcym?
Opiekunowie w żłobku/klubie dziecięcym nie zostali wskazani jako grupa docelowa dla Poddziałania
8.4.2 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020, w związku z czym nie można
ich objąć wsparciem szkoleniowym w projekcie.
13. W Regulaminie konkursu wskazano (str. 35): „W przypadku administracji samorządowej
i rządowej oznacza to, iż organ administracji nie może uznać za partnera podległej mu
jednostki budżetowej (nie dotyczy to jednostek nadzorowanych przez organ administracji
oraz tych jednostek podległych organowi administracji, które na podstawie odrębnych
przepisów mają osobowość prawną)”. Czy powyższe oznacza, że partnerstwo w projekcie
może być zawiązane między jednostką samorządu terytorialnego, a podległą jej jednostką,
która na podstawie odrębnych przepisów ma osobowość prawną?
Zawiązanie partnerstwa między ww. podmiotami nie jest możliwe. Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju zakwestionowało bowiem możliwość „wyłączania zastosowania art. 33 ust. 6 [ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020] do jednostek samorządu terytorialnego i jednostek z nimi
powiązanych – niezależnie od formy prawnej tego typu jednostek – z powołaniem się na fakt
nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ww. jednostki”.

