Pytania i odpowiedzi dotyczące II naboru wniosków w ramach
poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej
RPO WO na lata 2014-2020
Pytanie 1:
Szanowni Państwo,
Proszę o udzielenie odpowiedzi dot. zapisu:
„Działalność w obszarze edukacji przedszkolnej musi być prowadzona przez wnioskodawcę - oraz w przypadku
projektu partnerskiego również przez partnerów projektów - przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu”
Działalność przedszkolna w formie przedszkola jest prowadzona od 2008r. – w styczniu 2017 zastąpiła zmiana
organu prowadzącego przedszkole natomiast zarówno lokalizacja przedszkola jak i personel palcówki pozostał
oraz wszelkie dane identyfikujące placówkę w systemie oświatowym pozostały bez zmian. Aktualny organ
prowadzący przedszkole – przedsiębiorca ma również kilkuletnie doświadczenie w zakres edukacji dzieci. Czy w
takim przypadku wnioskodawca będzie się kwalifikował się do wsparcia?
Odpowiedź IP ZIT:
W odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą elektroniczną w dniu 10 kwietnia 2017 r. przesyłam stanowisko
Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020:
Zgodnie z zapisami SZOOP oraz Regulaminu Konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: poddziałania
9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014 – 2020, o pomoc mogą ubiegać się
podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego. Poprzez podmioty działające w obszarze
wychowania przedszkolnego rozumie się:





podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wychowania
przedszkolnego i/lub
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi
wychowania przedszkolnego i/lub
podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę
jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie wychowania przedszkolnego i/lub
podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały
z prowadzenia działalności w obszarze wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie jednak zapisy Regulaminu Konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: poddziałania
9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014 – 2020 wskazują, że
Wnioskodawca oraz Partner projektu oprócz spełnienia co najmniej jednego z czterech wyżej wymienionych
warunków muszą prowadzić działalność w obszarze edukacji przedszkolnej - przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Nie oznacza to jednak, że wymóg prowadzenia
działalności w obszarze edukacji przedszkolnej dotyczy placówki/ośrodka objętego wsparciem w projekcie.
Dopuszczalne jest więc by dofinansowaniem w ramach projektu objęty był ośrodek wychowania
przedszkolnego, którego organem prowadzącym jest Wnioskodawca lub Partner projektu nawet w przypadku
gdy funkcję tego organu objęli w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu.

W takim przypadku kluczowe jest jednak ustalenie czy Wnioskodawca oraz Partner jeśli występuje w danym
projekcie faktycznie prowadzili działalność w obszarze edukacji przedszkolnej w okresie łącznie 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (działalność ta np. może dotyczyć innego ośrodka wychowania
przedszkolnego niż ten wskazany we wniosku o dofinansowanie).
W złożonym przez Państwa zapytaniu wskazano, że „Aktualny organ prowadzący przedszkole – przedsiębiorca
ma również kilkuletnie doświadczenie w zakresie edukacji dzieci. Czy w takim przypadku wnioskodawca będzie
się kwalifikował się do wsparcia?”.
Należy mieć na uwadze, że ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie odbywa się na etapie oceny kryterium
formalnego „Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku” w oparciu o informacje przedstawione we
wniosku o dofinansowanie oraz w przypadku gdy wymagają tego okoliczności również w oparciu o uzyskane od
Wnioskodawcy wyjaśnienia. Oznacza to, że należy zweryfikować czy w „kilkuletnie doświadczenie w zakresie
edukacji dzieci” obejmuje „prowadzenie działalności w obszarze edukacji przedszkolnej przez okres nie krótszy
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.”
W przypadku gdy wskazane „doświadczenie w zakresie edukacji dzieci” dotyczy działalności w obszarze edukacji
przedszkolnej i dotyczy one działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę w okresie nie krótszym niż
6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, co do zasady Wnioskodawca spełnia
w/w warunki określone w Regulaminie Konkursu.

