
1. Czy okres realizacji projektu może być dłuższy niż 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. 

 2. W ramach niniejszego konkursu obowiązuje limit 10% wydatków na środki trwałe. Czy jeżeli 

kupujemy sprzęt za kwotę niższą niż 350zł netto, to powyższy zakup będzie wliczany do limitu 10%? 

Nie. Wszystkie wydatki na sprzęt o wartości poniżej 350 zł netto nie są traktowane jako środki trwałe 

i nie wliczają się do limitu 10%. 

3. Czy w ramach przedmiotowego konkursu możliwe jest finansowanie zajęć dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych? 

W ramach przedmiotowego konkursu nie ma możliwości sfinansowania zajęć dla rodziców dzieci  

z niepełnosprawnościami. Tego typu działanie nie mieści się w żadnym z przewidzianych w ramach 

konkursu typach projektu. 

4. Jaki typ wsparcia rozumiemy pod pojęciem doskonalenia umiejętności i kompetencji 

zawodowych? Czy krótkie szkolenia zakończone jedynie wydaniem certyfikatu będą 

kwalifikowalne? 

Tak. Zgodnie z Regulaminem konkursu „zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO WK-P 2014-
2020 na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy  
z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, odbywa się głównie poprzez:  

 kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w 
ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131);  

 wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i 
samokształcenia nauczycieli;  

 współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-
wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi 
dzieci i młodzież z niepełno sprawnościami”. 

 
Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej 
niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego 
(maksymalnie 12 miesięcy).  

 



Preferowane będą projekty obejmujące wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli służące poprawie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej.  
 
 

5. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i 

podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy. Czy 

nauczyciel może rozpocząć studia podyplomowe (trwające np. 18 miesięcy) przed okresem 

realizacji projektu? 

Nie. W ramach przedmiotowego konkursu możliwe jest podnoszenie kompetencji zawodowych 

nauczycieli np. poprzez realizacje studiów podyplomowych. Jednakże zapisy w regulaminie konkursu 

dotyczące realizacji typu projektu nr 4 – Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli (i innych pracowników pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego), 

niezbędnych do pracy dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami – 

wskazują jednoznacznie, iż wsparcie na rzecz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc 

wychowania przedszkolnego (maksymalnie 12 miesięcy). W związku z powyższym nie ma możliwości 

by nauczyciele zarówno rozpoczynali, jak i kończyli naukę na studiach podyplomowych poza okresem 

realizacji projektu.  

 

6. Czy w ramach przedmiotowego konkursu możliwe jest finansowanie turnusów rehabilitacyjnych 

dla dzieci niepełnosprawnych? 

Nie. Wsparcie w ramach Poddziałania 10.2.1 zgodnie z zapisami SZOOP dotyczy tworzenia nowych 

miejsc przedszkolnych, a także zakładania nowych ośrodków wychowania przedszkolnego. Jednakże 

działania z zakresu rehabilitacji zdrowotnej dzieci, mogą być realizowane w ramach Działania 9.3 

Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. 

7. Czy wydatki na sprzęt o wartości równej i wyższej 350 zł netto należy zakwalifikować do 

kategorii „środki trwałe”? 

Wnioskodawca, aby móc kwalifikować środek trwały jako wydatek niezbędny do realizacji projektu, 

powinien włączyć go w rejestr środków trwałych. Na poziomie tworzenia wniosku o dofinansowanie 

projektu, należy uwzględnić narzucone przez Wytyczne limity, tj. „Wydatki w ramach projektu na 

zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach 

kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 10% 

poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca powinien wszystkie wydatki 

równe i powyżej 350 zł netto, dotyczące zakupu środka trwałego (w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości), zakwalifikować do kategorii „środki trwałe”. 

 

 


