
PYTANIE: 

Czy jest możliwa realizacja działań tylko 10.1.B i C dla dzieci nie podlegających edukacji specjalnej bez 

limit 30% kosztów bezpośrednich dla 10.1.B? 

ODPOWIEDŹ: 

Realizacja projektu bez typu 10.1.A jest możliwa tylko dla dzieci z niepełnosprawnościami. Limit 30% 

dotyczy sytuacji, gdy tworzone są nowe miejsca przedszkolne i jednocześnie prowadzi się dodatkowe 

zajęcia dla dzieci, wtedy kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych może stanowić nie więcej 

niż 30% kosztów bezpośrednich projektu. Limitu nie stosuje się w zakresie  dodatkowej oferty 

edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

 

PYTANIE: 

Czy określona jest minimalna liczba miejsc o jaką powinno nastąpić zwiększenie miejsc 

w przedszkolu? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie ma określonej minimalnej liczby nowych miejsc, ale powinna ona odpowiadać zdiagnozowanym 

potrzebom i perspektywie demograficznej. 

 

PYTANIE: 

Czy w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli-czy można sfinansować koszty dojazdu na 

kursy/szkolenia/studia? 

 ODPOWIEDŹ: 

Koszty zakwaterowania i dojazdu w związku podnoszeniem kwalifikacji są kosztami kwalifikowanymi, 

więc jeśli są uzasadnione mogą być uznane za kwalifikowane. 

 

PYTANIE: 

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw od 1 września 2016 r. oddziały przedszkolne w szkołach stają się 

przedszkolami. Czy włączenie w skutek tego przekształcenia oddziałów klas „0” w struktury 

przedszkola można uznać, jako uruchomienie nowych miejsc wychowania przedszkolnego? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. W opisanym przykładzie mamy do czynienia z formą przekształcenia a nie stworzenia nowych 

miejsc przedszkolnych i wzrostu ich liczby. 

 

PYTANIE: 

Jeśli Wnioskodawca może pobierać dotację z gminy to czy może ona stanowić wkład własny 

Wnioskodawcy (jako wkład własny pochodzący ze źródeł publicznych)? 



ODPOWIEDŹ: 

Tak, taki wkład będzie kwalifikowanym wkładem własnym ze środków publicznych. 

 

PYTANIE: 

Czy Załącznik nr 13 Katalog stawek maksymalnych w ramach Działania 10.1 jest katalogiem 

zamkniętym? A co za tym idzie czy w ramach projektu przy odpowiednim uzasadnieniu może zostać 

zakupiony rzutnik? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Wykaz stawek maksymalnych nie stanowi katalogu zamkniętego ale zawiera  najczęściej występujące 

koszty w projektach finansowanych z EFS. Tym samym zakup rzutnika może być wydatkiem 

kwalifikowanym jeśli wynika z diagnozy projektu i jest konieczny do osiągnięcia zakładanego celu 

projektu. 

 

PYTANIE: 

Przedszkole jest terapeutyczne, niepubliczne, kadra nie jest zatrudniona na podstawie karty 

nauczyciela-czy obowiązuje w tym przypadku limit na miesięczne wynagrodzenie? Jeśli nie 

obowiązuje nas karta nauczyciela, stawki mogą przekroczyć wynagrodzenie nauczyciela 

dyplomowanego? 

ODPOWIEDŹ: 

Stawki przewidziane w projekcie powinny być racjonalne, uzasadnione i adekwatne 

do wynagrodzenia, jakie było stosowane na takim samym lub zbliżonym stanowisku u Beneficjenta. 

Ponadto powinny być zgodne ze Standardem wymagań w ramach Działania 10.1 (załącznik do 

regulaminu konkursu), jeśli zostały w nim ujęte.  

 


