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Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2014 r.
B2.3 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Modernizacja oddziałów przedszkolnych
zlokalizowanych przy szkołach podstawowych

Planowany tytuł projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach projektu

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

-

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujące (1):
−

przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia
wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym (c) - projekty
systemowe

organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi
w gminach o najniŜszym poziomie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej*
TAK

x

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

NIE

09.2014 – 06.2015

Okres realizacji projektu

Kwota planowanych wydatków w projekcie
w roku 2014
(w tym krajowy wkład publiczny)

w roku 2015
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

0 PLN
(0 PLN)

7 025 239,03 PLN
(1 053 785,85 PLN)

7 025 239,03 PLN
(1 053 785,85 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu

w roku 2014

w roku 2015

ogółem w projekcie

- Liczba oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, które
zostały objęte wsparciem w ramach
projektu – 0

- Liczba oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, które
zostały objęte wsparciem w ramach
projektu – 80,5

- Liczba oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, które
zostały objęte wsparciem w ramach
projektu – 80,5

UWAGA:
Ww. wskaźnik nie jest toŜsamy
z wskaźnikiem
Liczba
ośrodków
wychowania przedszkolnego, które
uzyskały wsparcie w ramach projektu,
dla którego przyjęto załoŜenie, Ŝe
zainteresowanych aplikowaniem będzie
ok. 80% uprawnionych podmiotów.

UWAGA:
Ww. wskaźnik nie jest toŜsamy
z wskaźnikiem
Liczba
ośrodków
wychowania przedszkolnego, które
uzyskały wsparcie w ramach projektu,
dla którego przyjęto załoŜenie, Ŝe
zainteresowanych aplikowaniem będzie
ok. 80% uprawnionych podmiotów.

UWAGA:
Ww. wskaźnik nie jest toŜsamy
z wskaźnikiem
Liczba
ośrodków
wychowania przedszkolnego, które
uzyskały wsparcie w ramach projektu,
dla którego przyjęto załoŜenie, Ŝe
zainteresowanych aplikowaniem będzie
ok. 80% uprawnionych podmiotów.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów

1.

Kryteria dostępu
Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości rezultatów projektu,
w tym do utrzymania wspartego oddziału przedszkolnego przez okres co
najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu.

Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia trwałości rezultatów projektu
po jego zakończeniu. Projektodawca jest zobowiązany do zamieszczenia
we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej utrzymania oddziału
przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej
Uza 2 lat. Trwałość wspartych w ramach projektu struktur przedszkolnych
sad powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków do
nie
świadczenia usług przedszkolnych. Oznacza to, Ŝe w okresie wskazanym
nie: we wniosku o dofinansowanie organy prowadzące, które otrzymały
wsparcie ze środków EFS mają obowiązek utrzymania dotychczasowych
struktur przedszkolnych, w tym takŜe miejsc w liczbie odpowiadającej
faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi.
(kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku)
2. Cross-financing w ramach projektu wynosi maksymalnie 70%.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
PO KL „W przypadku gdy na poziomie priorytetu PO KL zostanie
stwierdzone zagroŜenie przekroczenia limitu procentowego crossUza financingu odpowiedniego dla danego priorytetu, Instytucja Pośrednicząca
sad moŜe określić, np. w dokumentacji konkursowej, niŜszy dopuszczalny limit
nie
procentowy wydatków w ramach cross-financingu na poziomie projektu.”
nie: W związku z zidentyfikowaniem ww. zagroŜenia konieczne jest
wprowadzenie kryterium ograniczającego poziom cross-financingu
w projektach.
(kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku)
*Lista uprawnionych do aplikowania organów zostanie sporządzona w oparciu o listę gmin uprawnionych do otrzymania
wsparcia w dodatkowym naborze systemowym w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL (gminy o wskaźniku upowszechnienia edukacji
przedszkolnej poniŜej średniej dla województwa tj. 73,43%) zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą oraz Ministerstwo
Edukacji Narodowej pismem z dnia 22 maja 2014 r. znak: DZF-I-82203-25-BP/14, DZF-IV-82252-162-DS/14 i będzie stanowiła
załącznik do ZałoŜeń dotyczących naboru i realizacji projektów systemowych.

