Pytania i odpowiedzi Maluch edycja 2014r. woj. świętokrzyskie
1. Beneficjent (podmiot niegminny) planuje otworzyć instytucje we wrześniu
2014r.: czy wobec braku w chwili obecnej wpisu do rejestru Ŝłobków moŜe
złoŜyć ofertę o dofinansowanie w ramach konkursu Maluch 2014?
W konkursie „MALUCH – edycja 2014” w module 3 dla podmiotów niegminnych oferty
moŜna składać takŜe na dofinansowanie miejsc w instytucjach, które dopiero w trakcie
roku utworzą miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z punktem 4.3.
Programu - dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia
1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Nie jest przy tym wymagane funkcjonowanie
instytucji opiekuńczej przez cały rok, jak równieŜ nie jest wymagane, aby instytucja
w momencie składania oferty była juŜ wpisana w rejestrze Ŝłobków i klubów dziecięcych.
W przypadku planowanego otwarcia placówki w trakcie roku, w ofercie naleŜy podać
odpowiednią liczbę miesięcy, przez którą przewidywane jest jej funkcjonowanie.
2. Beneficjent (gmina) utworzył instytucję w ramach programu Maluch 2011 i 2012.
Gmina realizuje projekt dofinansowywany z POKL (Priorytet I Zatrudnienie
i Integracja; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia Ŝycia
zawodowego i rodzinnego), w ramach którego otrzymuje środki (tylko na dzieci
biorące udział w projekcie) na utrzymanie i funkcjonowanie do 31.10.2014 r. Czy
gmina moŜe zaliczyć środki otrzymywane z POKL na utrzymanie
i funkcjonowanie placówek opieki do wkładu własnego? A jeŜeli nie, to czy
środki stanowiące wkład własny do projektu POKL moŜna wykazać
równocześnie jako wkład własny w programie Maluch?
Dofinansowanie z innych źródeł, w tym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie
wpływa na moŜliwość uzyskania dotacji z programu MALUCH. W przypadku
pozyskania innych, niŜ środki własne i dotacja, źródeł finansowania zadania,
dla potrzeb określenia udziału dotacji w kosztach realizacji zadania środki z innych
źródeł traktowane są na równi ze środkami własnymi beneficjenta (zgodnie
z punktem 4.4.1 Programu). MoŜna więc w opisanym przypadku starać się o dotację
z programu MALUCH zaliczając środki z PO KL do równowaŜnych z wkładem
własnym.
3. Czy ponoszone poszczególne wydatki muszą być proporcjonalnie dzielone
pomiędzy wkład własny i dotację, czy teŜ mogą być grupowane: część pokryta
w całości z dotacji, a część w całości jako wkład własny?
Podstawą prawidłowego rozliczenia dotacji i jej udziału w kosztach realizacji zadania jest
suma wydatków dokonana z dotacji i suma wydatków dokonana z pozostałych źródeł
finansowania. Przy wydatkowaniu dotacji nie jest wymagane opłacanie kaŜdego wydatku
jednocześnie środkami z dotacji i środkami własnymi (lub równowaŜnymi), nie jest tym
samym wymagane proporcjonalne dzielenie kaŜdego wydatku między wkład własny
i dotację. MoŜliwe jest pokrywanie części wydatków w całości z dotacji, a części – w
całości z wkładu własnego.
4. Jak naleŜy interpretować kwalifikowalność kosztów w okresie przerwy
wakacyjnej? Co prawda nie ma w tym czasie dzieci w placówce, ale ponoszone
są koszty remontów bieŜących i wynagrodzenia personelu. Brak tego zapisu w
Programie (jest tylko zapis pkt 7.5 – dotyczący modułu 3).
W przypadku przerw w działalności instytucji (np. przerwa wakacyjna), dla zadań
dotyczących zapewnienia funkcjonowania instytucji gminnych (moduł 1 i 2), nie jest
wymagane sprawdzanie przerw w funkcjonowaniu instytucji. Kosztami realizacji

zadania są w takich instytucjach wszystkie wydatki, takŜe wydatki ponoszone
w okresach przerwy wakacyjnej podczas nieobecności dzieci.

