Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu
nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 wraz z odpowiedziami

Czy minimalny zakres szkolenia (załącznik nr 18) należy traktować jako zakres jednego
szkolenia czy podane tematy są odrębnymi szkoleniami (5 tematów = 5 szkoleń) ? / Jeśli
minimalny zakres jest to zakres jednego szkolenia, czy są jakieś sugestie czy ma być to
szkolenie 1-dniowe czy kilkudniowe?
Minimalny zakres szkolenia to zakres jednego szkolenia (cyklu szkoleniowego). Jedno pełne szkolenie
musi obejmować wszystkie wymienione w załączniku 18 tematy. Uczestnicy szkolenia muszą wziąć
udział w całym szkoleniu (cyklu szkoleniowym). Czas trwania szkolenia (cyklu szkoleniowym) nie jest
określony. Regulamin konkursu nie określa, że jeden temat szkoleniowy = jedno szkolenie = jeden
dzień szkoleniowy, niemniej przy planowaniu szkoleń należy wziąć pod uwagę ich efektywność
w relacji liczba osób/obszerność materiału szkoleniowego/ liczba godzin/dni szkoleniowych.
Jeśli w załączniku nr 18 znajduje się zakres kilku szkoleń to czy wskazane minimum 687
osób (dla makroregionu centralnego) musi zostać przeszkolonych we wszystkich
5 tematach wskazanych jako minimum w załączniku nr 18 do Regulaminu konkursu?
Wskazanie tematów w załączniku nr 18 jako minimum oznacza, że każdy uczestnik projektu ma zostać
przeszkolony ze wszystkich tematów wykazanych w przedmiotowym załączniku.
Czy kryterium dostępu:
„Wnioskodawca jak i partnerzy (jeżeli dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie
w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku (Kryterium
dostępu nr 7):
a) co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi
do lat 3 dla łącznie min. 80 osób, …”
b) dysponuje lub będzie dysponował trenerami, którzy będą uczestniczyć
w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu
składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia z zakresu w/w ustawy dla co najmniej
50 osób ogółem.”
zostanie spełnione jeżeli jeden z podmiotów Lider lub partner wykażą przedmiotowe
doświadczenie. Czy nie, zarówno Lider jak i partner muszą wykazać doświadczenie
w wymaganym zakresie?
Zgodnie z przedmiotowym zapisem tj. „Wnioskodawca jak i partnerzy…” oraz z uwagi na brak
sformułowania „łącznie” zarówno Lider jak i Partner, rozdzielnie muszą spełniać ww. kryteria.
Czy konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-002/16 został ogłoszony ponieważ nie zostali
wybrani projektodawcy w poprzednim konkursie z tego działania (POWR.02.01.00-IP.0300-001/16) czy może po prostu została zwiększona alokacja na to działanie i jest
możliwość wsparcia większej ilości osób? / Czy beneficjenci ostateczni wsparcia
(pracownicy JST) z terenu makroregionu centralnego (przykładowo), którzy zostaną
zrekrutowani na szkolenia z konkursu pierwszego (001/16) będą mogli być objęci
wsparciem w ramach konkursu drugiego (002/16)czy będą to musiały być całkiem nowe
osoby?
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Konkurs nr POWR.02.01.00‐IP.03‐00‐002/16 jest nowym konkursem i nie stanowi uzupełnienia
poprzedniego konkursu nr POWR.02.01.00‐IP.03‐00‐001/16. Celem konkursu jest podniesienie
kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek
organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z gmin na
terenie których mieszka mniej niż 5 tyś. osób.
Wsparcie oferowane w ramach poszczególnych konkursów skierowane jest do różnych terytorialnie
odbiorców, co oznacza, że uczestnik projektu nie ma możliwości otrzymania wsparcia jednocześnie
w ramach konkursu nr POWR.02.01.00‐IP.03‐00‐001/16 jak i nr POWR.02.01.00‐IP.03‐00‐002/16.
Czy koszty związane z rekrutacją uczestników projektu (np. spotkania rekrutacyjne,
wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za rekrutację, materiały rekrutacyjne) stanowią
koszty bezpośrednie we wniosku o dofinansowanie?
Koszty związane z rekrutacją uczestników projektu nie stanowią kosztów bezpośrednich projektu.
Zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej:
„Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę

projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.: (…) prowadzenie rekrutacji w ramach
projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań
informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach
(ale nie koszty personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy
rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu… ”
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