
 
 

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu  
nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/15 w ramach Działania 9.1 – 

Rozwój edukacji przedszkolnej  
RPO WP 2014-2020 

 
 

1. Chcemy utworzyć przedszkole profilowane, do którego będą 
uczęszczać tylko dzieci z autyzmem. Czy będzie nas  ograniczał 
limit 20 tys. zł na każde utworzenie  miejsce? 
Limit 20 000,00 z ł  nie dotyczy miejsc tworzonych 
w przedszkolach specjalnych . Przedszkole specjalne to placówka, 
o której mowa w art. 3 pkt. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty . 
 

2. Jesteśmy przedszkolem, które utworzyło nowy oddział  w roku 
szkolnym 2016/2017, w roku szkolnym 2017/2018 nie planujemy 
otwierać kolejnego oddziału, aczkolwiek odbędzie się nabór 
dzieci trzyletnich na rok szkolny 2017/2018. Czy możemy pisać 
projekt z Dzia łania 9.1?  
 
Z uwagi na kryterium dostępu określone w Regulaminie konkursu, 
które brzmi:  

„Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego a liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia 
nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu 
i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na 
usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są 
one tworzone, jednocześnie wnioskodawca zobowiązał się do 
utrzymania utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego przez co 
najmniej 2 lata od daty zakończenia realizacj i projektu”,  

każdy projekt realizowany w ramach Działania 9.1 musi skutkować 
zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych .  
 
Można  złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru 
nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16, jednak musiałby to być projekt 
obejmujący wsparciem nowy oddział utworzony w roku szkolnym 
2016/2017, czyl i projekt z okresem realizacj i od 2016 r. (najwcześniej 
od dnia ogłoszenia naboru ). W takim przypadku, do momentu 
ogłoszenia wyników konkursu projekt należałoby realizować 
z własnych środków, z uwzględnieniem ryzyka.  
W ramach niniejszego konkursu  nie można złożyć wniosku 
o dofinansowanie realizacj i projektu  na rok szkolny 2017/2018, który 
nie będzie tworzył nowych miejsc przedszkolnych.  
 



3. Czy zawarcie umowy partnerstwa wpłynie w istotny sposób na 
otrzymanie dofinansowania? Czy zawierać umowę partnerstwa ze 
stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci z autyzmem 
w sytuacji,  gdy:  
 

 moja f irma jest zarejestrowana jako gabinet logopedyczny i ni e 
osiągała dużych przychodów w ubiegłym roku,  

 od ponad trzech lat pracuję jako logopeda/terapeuta dzieci 
z autyzmem, terapię prowadziłam przeważnie w przedszkolu lub 
prywatnym domu i  nie posiadam doświadczenia 
w samodzielnym prowadzeniu przedszkola,  

 aktualnie otwieram przedszkole dla dzieci z autyzmem dla 
dwóch grup 4 osobowych, f inansowanych z własnych środków 
i  chciałabym utworzyć dwie kolejne grupy wykorzystując 
dofinansowanie,  

 wspomniane stowarzyszenie wspiera mnie w sprawach 
merytorycznych w postaci  superwizj i .  
 

W pkt. 4.3 wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien 
wskazać posiadany potencjał kadrowy, finansowy i techniczny.  
W pkt. 4.4 wniosku należy opisać doświadczenie Wnioskodawcy 
w trzech zakresach:  
w obszarze wsparcia, na rzecz grupy docelowej oraz na 
określonym terytorium .  
Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy podlega ocenie 
merytorycznej. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada 
potencjału i  doświadczenia w ww. trzech obszarach istnieje duże 
ryzyko nieuzyskania wymaganej l iczby punktów w  cz. C pkt. 4 Karty 
oceny merytorycznej. W takim przypadku uzasadniony jest udział 
doświadczonego partnera, który wniesie odpowiedni potencjał do 
projektu.  

 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacj i zasady partnerstwa na 
lata 2014-2020 z dnia 28 październ ika 2015r.:  

 
„Celem partnerstwa jest poprawa efektywności i  skuteczności 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wszyscy uczestnicy 
tego procesu wzajemnie uzupełniają się, a dzięki współpracy 
powstaje efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do o siągnięcia 
w przypadku działań podejmowanych indywidualnie (…)”.  

 
„Realizacja zasady partnerstwa oznacza nawiązanie stałej i w miarę 
możliwości oraz potrzeb sformalizowanej współpracy między 
instytucjami uczestniczącymi w realizacji  PO na lata 2014 -2020 
a partnerami, przybierającej różne formy dostosowane do zakresu 
podmiotowego i przedmiotowego tej współpracy”.   

 



Mając powyższe na uwadze, w każdym przypadku realizacji projektu 
partnerskiego udział/rola partnera w p rojekcie musi być uzasadniona 
i  podlega ocenie merytorycznej.  

 
4. Czy w ramach tego konkursu możemy stworzyć grupę 

przedszkolną obejmującą dzieci 6-letnie? Po zmianie ustawy 
dzieci 6-letnie mogą pozostać w przedszkolach. W naszym 
przypadku rodzice zgłaszają chęć pozostawienia dzieci 6 -letnich 
w przedszkolu, ale obecnie nie posiadamy takiej grupy tylko 
chcielibyśmy ją   stworzyć w ramach naboru.  
 
TAK-w ramach ogłoszonego naboru można stworzyć dodatkowe 
miejsca przedszkolne dla dzieci 6 -letnich.  
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów RPO WP na lata  2014-
2020 grupą docelową w projektach z Działania 9.1 są m. in. dzieci 
w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty . 
Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wydłużyła wiek 
przedszkolny, dlatego w ramach projektu można stworzyć grupę 
dzieci 6- letnich, które nadal pozostaną w przedszkolu.    
 

5. Czy dopuszczalne jest rozpoczęcie realizacji projektu od 
15.09.2016 roku i wówczas rozpoczęcie zajęć z dziećmi ,  
a złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 20.09.2016r.?  
 
Sytuacja opisana w pytaniu  jest jak najbardziej dopuszczalna. 
Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 września 2016 r.  
Ważne jest natomiast, aby we wniosku wskazać prawidłowy okres 
realizacji  projektu. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu  
okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie 
jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności wydatków 
w ramach projektu . Zatem, aby wydatki poniesione od 15 września 
mogły być uznane za kwalif ikowalne, datę początkową okresu 
realizacji projektu należy wskazać nie później  niż 15 września 2016 r.  
Ponadto, warunkiem uznania wydatków poniesionych przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie za kwalif ikowane jest 
spełnienie warunków kwalif ikowalności określonych w Wytycznych 
oraz w umowie o dofinansowanie (której wzór każdorazowo  stanowi 
załącznik do Regulaminu konkursu).  

 
6. Czy w ramach projektu można sfinansować modernizację placu 

zabaw oraz likwidację barier architektonicznych dla dzieci 
niepełnosprawnych (np. budowa podjazdu), bez tworzenia 
dodatkowych miejsc przedszkolnych? 
 
Nie ma takiej możliwości. Z uwagi na brzmienie kryteriów dostępu 
wskazanych w pkt 4.2.8 Regulaminu konkursu, projekty realizowane 
w ramach Działania 9.1 muszą skutkować zwiększeniem liczby 
miejsc przedszkolnych  podlegających pod konkretny organ 
prowadzący na  terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych 
z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu, 



a wartość dofinansowania jest uzależniona od liczby 
nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego . Kryterium 
tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego dotyczy 
wszystkich projektów, w tym również przedszkoli specjalnych.  
 

7. Kto może prowadzić zajęcia w ramach wsparcia w obszarze 
rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące 
szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytó w? 
Jeżeli zajęcia mogą być prowadzone przez nauczyciela to na 
jakiej zasadzie ma być on zatrudniony i jaka jest stawka? Jeżeli 
nie może być to nauczyciel , to kto może prowadzić te zajęcia  
i jakie są zasady zatrudnienia oraz stawka?  
 
Nauczyciele muszą być zatrudnieni przy zachowaniu wszystkich 
warunków dotyczących zatrudniania personelu określonych 
w Wytycznych w zakresie kwalif ikowalności w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 
6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu .  
 
Katalog Regionalnych Stawek Rynkowych RPO WP na lata 2014 -2020 
(załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu) zawiera przykładowe 
wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli  wychowania 
przedszkolnego.  
 
Zgodnie z ust. 1 art. 7e Ustawy o systemie oświaty w celu realizacji  
zajęć w ramach programów f inansowanych ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej,  prowadzonych bezpośrednio z uczniami 
lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce 
publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej 
szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający 
kwalif ikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta Nauczyciela oraz 
spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy. 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 
ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta Nauczyciela, 
nauczyciel,  przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany 
przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego 
Rejestru Karnego. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia 
się na zasadach określonych  w Kodeksie pracy, z tym że za każdą 
godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi 
przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną 
godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta Nauczyciela dla 
nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe 
magisterskie i  real izującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć, o którym mowa w art. 42 ust.  3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.  
 



8. Jaka jest minimalna ilość dzieci niepełnosprawnych do 
stworzenia grupy, w celu realizacji dodatkowych zajęć 
skierowanych tylko dla dzieci niepełnosprawnych?  
 
W zakresie opisanym w powyższym pytaniu Regulamin konkursu nie 
zakłada żadnych wymagań.  
Niemniej jednak, l iczba dzieci  niepełnosprawnych w danej grupie 
powinna wynikać ze specyfiki zajęć i rodzaju/stopnia 
niepełnosprawności dzieci.   
 

9. Czy w ramach działań w obsza rze rozszerzenia oferty OWP 
o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci 
w zakresie stwierdzonych deficytów, możliwy jest również zakup 
pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji tych zajęć?  
 
Tak –  w ramach projektu można sf inansować zakup pomocy 
dydaktycznych do zajęć dodatkowych.  
 

10. W ramach adaptacji pomieszczenia szkoły podstawowej 
(w szkole istniał jeden oddział przedszkolny) utworzono drugi 
oddział przedszkolny. Jedno z pomieszczeń zostało 
przystosowane do użytkowania przez dzieci, jedna k wymagany 
jest zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych 
oraz kompleksowe wykonanie placu zabaw: budowa, 
wyposażenie i montaż.   Nabór dzieci do nowoutworzonego 
oddziału przedszkolnego został przeprowadzony, a dzieci 
rozpoczęły edukacje od 01 .09.2016r. Czy koszty związane 
z wyposażeniem pomieszczenia oraz wykonaniem placu zabaw 
będą kwalifikowane?  
 
Koszty będą kwalif ikowane. Należy jednakże zwrócić  uwagę na fakt, 
iż (zgodnie z punktem 6.1.12 Wytycznych) warunkiem uznania 
wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
za kwalif ikowane jest spełnienie warunków kwalif ikowalności 
określonych  
w Wytycznych oraz w umowie o dofinansowanie (której wzór 
każdorazowo stanowi załącznik do Regulaminu konkursu).  

 
11. W szkole podstawowej, gdzie n ie było wcześniej oddziałów 

przedszkolnych wybudowano nowy obiekt, w którym zamierza 
się utworzyć  oddział przedszkolny. Nabór dzieci do 
nowoutworzonego oddziału przedszkolnego został 
przeprowadzony, a dzieci rozpoczęły edukację  od 01.09.2016r. 
Czy zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz 
wyposażenie placu zabaw można ująć w projekcie jako koszty 
kwalifikowalne? Czy powstałe miejsca wychowania 
przedszkolnego należy rozumieć jako nowoutworzone miejsca 
wychowania przedszkolnego w ramach projektu?  
 



Odpowiedź jak w przypadku pytania 10  i 23 . Powstałe miejsca 
wychowania przedszkolnego należy rozumieć jako nowoutworzone.  
 

12. Czy możliwa jest wspólna realizacja projektu  w partnerstwie 
gminy i organizacji pozarządowej –  fundacji?  
 
Tak.  Możliwość realizacj i projektów w partnerstwie oraz zasady 
wyboru partnera zostały uregulowane w art. 33 ustawy wdrożeniowej 
oraz w Wytycznych w zakresie realizacji  zasady partnerstwa na lata 
2014-2020. 
 

13. Na ten moment w prowadzonym przedszkolu istnieją 2 grupy 
przedszkolne (40 miejsc) . Wnioskodawca planuje utworzyć 1 
dodatkową grupę (20 miejsc). Czy trwałość projektu dotyczy 
tylko nowoutworzonych miejsc (20 miejsc) czy przez kolejne 2 
lata w przedszkolu Wnioskodawca powinien utrzymać ł ącznie 60 
miejsc przedszkolnych? 

14.  
 
Trwałość projektu  dotyczy tylko nowoutworzonych miejsc (20 
miejsc).  
Tworzenie dodatkowych miejsc powinno każdorazowo wynikać 
z diagnozy potrzeb OWP w tym zakresie w perspektywie 3 -letniej.  
Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku dane 
potwierdzające faktyczne i prognozowane zapotrzebowanie na 
usługi edukacji  przedszkolnej w obszarze objętym działaniami 
projektowymi, co będzie podlegało ocenie dokonywanej przez 
Komisję Oceny Projektów.   
 

15. Czy Wnioskodawca może objąć całą kadrę nauczycieli 
przedszkolnych szkoleniami do tyczącymi  doskonalenia 
umiejętności i kompetencji zawodowych, czy tylko tych 
nauczycieli,  którzy będą pracowali z dziećmi z nowoutworzonej 
grupy? 

 
Wnioskodawca może objąć szkoleniami dotyczącymi  doskonalenia 
umiejętności i kompetencji zawodowych tylko tych nauczyciel i, 
którzy będą pracowali z dziećmi z nowoutworzonej  grupy. Wsparcie 
na rzecz doskonalenia umiejętności i podnoszenia kompetencji  
zawodowych nauczyciel i dotyczy bowiem nowozatrudnionych 
nauczyciel i, czyl i jest powiązane ze zwiększaniem liczby miejsc 
w OWP. 
 

16. Czy w ramach projektu Wnioskodawca może sfinansować dwa 
pełne etaty osób zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli w 
nowoutworzonej grupie? 
 
Liczba osób zatrudnionych /nauczyciel i/ musi być zgodna  
z przepisami obowiązującymi w tej kwestii ,  np. Kartą Nauczyciela, 
która reguluje m . in. czas pracy nauczyciela. Liczba zatrudnionych 



nauczyciel i zależna jest także od statusu przedszkola –  publiczne, 
niepubliczne i od czasu jego funkcjonowania.     
 

17. W ramach projektu Wnioskodawca zorganizuje zajęcia 
logopedyczne i gimnastykę korekcyjną. Czy zajęciami może 
objąć wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, czy tylko 
dzieci z nowoutworzonej grupy?  
 
Jeśli w poprzednim roku dzieci uczestniczyły w zajęciach 
dodatkowych, np. w zakresie gimnastyki korekcyjnej czy logopedii , to 
w ramach realizowanego projektu EFS istnieje możliwość 
sf inansowania zajęć z tego zakresu tylko dla dzieci przystępujących 
do projektu czyl i de facto dla dzieci, dla których są tworzone nowe 
miejsca wychowania przedszkolnego. "W tym samym zakresie" 
oznacza zajęcia realizowane w analogicznym zakresie obszarowym 
(np. logopeda, gimnastyka korekcyjna ) oraz co do treści i  odbiorców.  
 

18. Czy partnerstwo gminy ze stowarzyszeniem, którego 
członkowie  i kadra są specjalistami doświadczonymi w pracy 
z dziećmi i posiada odpowiedni potencjał zostanie lepiej 
ocenione, niż projekt złożony samodzielnie przez gminę?  
 
Odpowiedź jak w pytaniu nr 3.  
 

19. Czy w projekcie jednostki samorządu terytorialnego wkładem 
publicznym (środkami  publicznymi) jest cała wartość  projektu? 
 
Wkład publiczny należy rozumieć jako wszystkie środki publiczne 
w projekcie , a więc sumę dofinansowania  (środki EFS + dotacja 
celowa z budżetu państwa) wraz z wkładem własnym  beneficjenta 
pochodzącym ze środków publicznych, np. jst. Jeżeli Wnioskodawcą 
jest JST –  do zweryf ikowania progu 100.000 EUR bierzemy pod 
uwagę wartość całego projektu , t j. wiersz 5.1 Koszty ogółem w cz. V 
Budżet projektu , kolumna Wydatki kwalif ikowalne.  
 

20. Czy oddziały „zerówek” kwalifikują się do projektu?  
 
Tak, pod warunkiem, że nie mamy do czynienia jedynie z formą 
przekształcenia, ale z faktycznym utworzeniem nowych miejsc 
przedszkolnych dla dzieci 6-letnich (wzrost l iczby netto) .  
 

21. Czy zwiększenie liczby miejsc ma skutkować utworzeniem 
całego oddziału, czy będzie spełnione jeśli powstanie na 
przykład 10 dodatkowych miejsc przedszkolnych?  
 
Projekty realizowane w ramach Działania 9.1 muszą skutkować 
zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych  podlegających pod 
konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta 
w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 
realizacji  projektu, a wartość dofinansowania jest uzależniona od 



l iczby nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego (l imit 
20 000,00 zł nie dotyczy miejsc tworzonych w przedszkolach 
specjalnych). Zatem nie trzeba tworzyć całego oddziału, aby 
kryterium było spełnione.  

22. Czy wydatkiem kwalifikowanym będzie na przykład projekt 
przebudowy, modernizacja budynku poniesione w 2016 r., przed 
ogłoszeniem konkursu?  
 
W ramach niniejszego konkursu kwalif ikowane  są wydatki 
poniesione z tytułu realizacj i projektu nie wcześniej niż od dnia 
ogłoszenia naboru wniosków przez IOK, tj. 29 sierpnia 2016 r.  
 

23. Czy Wnioskodawca może założyć okres realizacji projektu 
trwający 15 miesięcy, w tym:  
 

 3 miesiące potrzebne na adaptację pomieszczeń (remont) i zakup 
niezbędnego wyposażenia + rekrutacja dzieci do projektu;  

 12 miesięcy na prowadzenie grupy przedszkolnej.  

 
Wnioskodawca może założyć okres realizacji  p rojektu dłuższy niż 
rok, np. 15 miesięcy. Zgodnie z Regulaminem konkursu  
nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 nie można finansować dłużej 
niż 12 miesięcy działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc 
OWP . Zatem sytuacja opisana w powyższym pytaniu jest jak 
najbardziej dopuszczalna.  
 

24. Czy jako datę początkową okresu realizacji projektu można 
określić 01.01.2017 r., w przypadku gdy przedszkole funkcjonuje 
od 01.09.2016 r. (utworzono dodatkowych 50 nowych miejsc 
przedszkolnych)? 
 
W przypadku, gdy przedszkole funkcjonuje już od 01.09.2016 r.  ze 
zwiększoną l iczbą nowoutworzonych miejsc p rzedszkolnych, nie 
można określić daty początkowej realizacj i projektu od 01.01.2017 r.  
Skoro przedszkole rozpoczęło swoją działalność od 1 września 2016 
r. to aby interwencja w ramach Działania 9.1 była możliwa okres 
realizacji  projektu należałoby wskazać  od 01.09.2016r. 
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu okres 
realizacji projektu jest równoznaczny z okresem kwalif ikowalności 
wydatków w ramach projektu .  Wydatki poniesione przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie będą kwalif ikowalne, 
jednakże muszą spełniać warunki kwalif ikowalności określone 
w Wytycznych oraz w umowie o dofinansowanie (której wzór 
każdorazowo stanowi załącznik do Regulaminu konkursu).   

 
25. Pytanie dotyczące specyficznego kryterium dostępu nr 1 –  

wartość projektu to iloczyn liczby miejsc wychowania 
przedszkolnego i kwoty 20 tys. zł. Co w przypadku jednego 
dziecka niepełnosprawnego, którego ta kwota nie powinna 



obowiązywać, a chcemy go objąć projektem –  czy jeśli założymy 
na to dziecko wyższe koszty (rocznie potrzeba ok. 48 tys.  zł), to 
czy spełnimy kryterium dostępu?  
 
W takiej sytuacji kryterium dostępu nie zostanie spełnione. Zgodnie 
z definicją kryterium zawartą w Regulaminie konkursu specyficzne 
kryterium dostępu nr 1 nie ma zastosowania w przypadku wsparcia 
kierowanego do przedszkoli specjalnych. Przedszkole specjalne to 
placówka, o której mowa w art. 3 pkt.  1a ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (definicja znajduje się również 
w Regulaminie konkursu).  
 

26. Czy w ramach tworzenia nowych grup można wliczyć koszty 
zakupu sprzętu na plac zabaw oraz sprzętów multimedialnych, 
do kwoty 25% wartości projektu?  

 
Jeżeli planowany do zakupu sprzęt na plac zabaw oraz sprzęt 
multimedialny będzie zakwali f ikowany jako środek trwały lub  cross-
f inancing w projekcie, musi być uwzględniany w ramach 
obowiązującego w tym zakresie limitu 25 % maksymalnej wartości 
zakupionych środków trwałych, w tym cross -f inancingu. 

 


