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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 
w otwartym konkursie ofert 
 
 
 

Dotyczy: otwartego konkursu: „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji 
skutecznych działań wychowawczo-profilaktycznych”  

 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść odpowiedzi na pytania 
dotyczące otwartego konkursu ofert: 
 
Pytanie 1 

Od kiedy najwcześniej zwycięski projekt będzie mógł być realizowany? 
 
Odpowiedź  

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 Zasad przyznawania i rozliczania dotacji, dotacja 
przekazana przez Ministra Edukacji Narodowej może zostać wykorzystana 
wyłącznie od momentu zawarcia umowy na pokrycie kosztów poniesionych w 
trakcie realizacji zadania (nie ma możliwości refundowania kosztów poniesionych 
przed dniem zawarcia umowy ani po zakończeniu realizacji zadania). Oznacza 
to, że przed podpisaniem umowy oferent może realizować działania w ramach 
zadania, ale działania te nie mogą być sfinansowane z udzielonej dotacji. 

Odnosząc się natomiast do najwcześniejszego możliwego terminu 
początkowego realizacji zadania, który można wpisać w formularzu 
elektronicznym do składania ofert, należy zauważyć, że on jest każdorazowo nie 
wcześniej niż dzień, w którym, zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu konkursu, 
ogłoszone zostaną wyniki konkursu.  

Zgodnie z powyższą regułą formularz dostępny pod adresem 
www.formularz.men.gov.pl umożliwia ustawienie terminu początkowego 
realizacji zadania w taki sposób, że data rozpoczęcia realizacji zadania nie może 
być wcześniejsza niż planowane jest rozstrzygnięcie konkursu, o czym jest mowa 
w Instrukcji posługiwania się formularzem on-line (zapraszamy do zapoznania 
się z instrukcją).  

W przypadku przyznania dotacji, termin początkowy realizacji zadania, stosownie 
do postanowienia § 6 ust. 2 Regulaminu konkursu, może zostać zmieniony. 
 

Pytanie 2 

Czy te trzy wymienione zadania mają być w jednym projekcie? 
 
  

http://www.formularz.men.gov.pl/
https://formularz.men.gov.pl/Instrukcja_poslugiwania_sie_formularzem_on-line.pdf
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Odpowiedź  

Powyższe pytanie nie zostało zadane w sposób precyzyjny. Poniższej 
odpowiedzi na pytanie udzielono zakładając, że pytanie dotyczyło zadań 
wymienionych w § 1 ust 3 pkt 1-3 Regulaminu konkursu. 

W konkursie na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie szkół i placówek 
oświatowych w realizacji skutecznych działań wychowawczo-profilaktycznych” 
oferent ma przedstawić projekt zadania obejmującego łącznie zakres:  

1) Tworzenia aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno-
wychowawczych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci 
i młodzieży; 

2) Modelowania działań wychowawczych w środowiskach szkolnych; 
3) Budowania sieci współpracy w działalności instytucji i służb pracujących 

na rzecz edukacji, wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Szczegółowy zakres merytoryczny zadania został opisany w § 1 ust 4 
Regulaminu konkursu, który oferent może rozszerzyć o własne pomysły 
mieszczące się w ramach zadań wymienionych w § 1 ust. 4 pkt 1-3 Regulaminu 
konkursu. 
 

 

 

 

 


