
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 
DEPARTAMENT EKONOMICZNY 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ  
DEPARTAMENT EKONOMICZNY 

Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel.: +48 22 34 74 192, fax: +48 22 621 50 10, +48 22 34 74 183 
e-mail: Sekretariat.DE@men.gov.pl, www.men.gov.pl 

Warszawa, 26 kwietnia 2019 r. 
DE-WZP.263.1.4.2019.1.BR 
 
 
Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 
w otwartym konkursie ofert 
 
 
 

Dotyczy: otwartego konkursu: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”  
 
 

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

Pytanie 1 

W załączniku nr 2 do ogłoszenia § 6 pkt 5 wskazano, że "kosztami, które nie są 
kwalifikowalne i które nie mogą zostać sfinansowane ze środków MEN są (...) 
koszty poniesione przed dniem podpisania umowy albo po terminie zakończenia 
realizacji zadania". Pytanie: 

a. Czy chodzi o podpisanie umowy o dofinansowanie z MEN czy umowy z 
wykonawcą np. na usługi transportowe?. 

Odpowiedź  

Wydatkowanie środków z dotacji MEN możliwe jest wyłącznie w okresie 
obwiązywania umowy o realizację zadania publicznego, tj. od dnia podpisania do 
dnia zakończenia projektu. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 Zasad przyznawania 
i rozliczania dotacji, stanowiących załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu nie ma 
możliwości refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy 
ani po zakończeniu realizacji zadania. 

Można zawrzeć umowę z wykonawcą np. na usługi transportowe w dowolnym 
czasie, ale pokrycie kosztu z dotacji MEN możliwe jest w okresie obowiązywania 
umowy. 

Pytanie 2 

W instrukcji posługiwania się formularzem on-line wskazano, że "Data 
rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż planowane jest 
rozstrzygnięcie konkursu (to jest najwcześniejszy możliwy termin początkowy 
realizacji zadania)." Termin rozstrzygnięcia wskazano na maksymalnie 7 
czerwca. My natomiast mamy zaplanowany wyjazd na Białoruś pod koniec maja. 
Pytanie: 

 a. Czy jeżeli złożymy wniosek o dofinansowanie z kwalifikowalnymi kosztami 
tego wyjazdu w nadziei, że rozstrzygnięcie nastąpi szybciej, to projekt odpadnie 
na ocenie formalnej? 
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Odpowiedź  

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu, jego rozstrzygniecie nie nastąpi później niż 7 
czerwca 2019 r. (może nastąpić kilka dni wcześniej). Stosownie do § 4 ust. 4 pkt 
6 Regulaminu konkursu, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursu, 
przy ocenie pod względem formalnym będzie brana pod uwagę zgodność 
terminu realizacji zadania z ogłoszeniem konkursu. Oferta zatem zostałaby 
odrzucona na etapie oceny formalnej. 

Pytanie 3 

Czy w ramach zadania można sfinansować koszty tłumacza? 

Odpowiedź  

Koszty tłumacza są kosztami kwalifikowanymi. 

Pytanie 4 
Czy prawidłowym będzie założenie poniesienia kosztów wynagrodzenia dla 
koordynatora projektu i księgowej zatrudnionych przez Wnioskodawcę na 
umowie o pracę w formie dodatku, za rozszerzenie zakresu obowiązków? 

Odpowiedź  

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 Zasad przyznawania i rozliczania dotacji dotacja 
przekazana przez Ministra Edukacji Narodowej może zostać wykorzystana na 
pokrycie kosztów udokumentowanych i opisanych w sposób umożliwiający 
ocenę realizacji zadania pod względem merytorycznym i finansowym. 

Postanowienie § 6 ust. 2 pkt 1 dotyczy kosztów wynagrodzeń i honorariów (tylko 
osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania). Zgodnie z tym 
zapisem koszty wynagrodzeń i honorariów (w tym również na korzyść 
nierezydentów) mogą być ponoszone wyłącznie na podstawie pisemnej: umowy 
o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, albo na podstawie 
faktury wystawionej przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność 
gospodarczą.  

Stosownie do powyższego, wynagrodzenie może mieć formę dodatku, pod 
warunkiem jego prawidłowego udokumentowania, w szczególności pisemnego 
potwierdzenia jego przyznania. 

Pytanie 5 
Czy kwalifikowalnym kosztem jest wynajem autobusu do wspólnego 
przemieszczania się grupy lokalnej i zagranicznej w czasie wymiany? 

Odpowiedź  

Z dotacji można pokryć koszty realizacji zadania w Polsce, w tym koszty wspólnej 
podróży młodzieży z Polski i Białorusi oraz przejazd do miejsca docelowego na 
Białorusi. Realizacja zadania na Białorusi, w tym podróże po Białorusi, nie może 
być finansowana z dotacji.  


