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Warszawa, 15 czerwca 2020 r.

Oferenci zainteresowani złożeniem oferty
w otwartym konkursie ofert

Dotyczy: otwartego konkursu pn. „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych” - konkurs
nr DE.WZP.263.1.3.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść odpowiedzi na pytania dotyczące
otwartego konkursu ofert:
Pytanie 3
Do jakiej kwoty można pisać projekt. Zakładając, że projekt zostanie pozytywnie oceniony
i przyznana będzie dotacja to kiedy można będzie zacząć realizację projektu bo znana jest data
końcowa, czyli 31.12.2020.
Odpowiedź
Zgodnie z § 5 regulaminu konkursu maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 800 000
zł. Komisja ma prawo uznać za celowe przyznanie dotacji w wysokości odpowiadającej całości
lub części wnioskowanej kwoty. W przypadku podjęcia decyzji o zmniejszeniu wnioskowanej
kwoty dotacji, komisja może wskazać, wraz z uzasadnieniem, pozycje kosztorysu oferty, które
nie mogą być finansowane z dotacji. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty
kwalifikowane (szczegółowy opis kosztów uznawanych za koszty kwalifikowane określa § 5
zasad przyznawania i rozliczania dotacji, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia).
Przed podpisaniem umowy z oferentem, którego oferta zostanie wybrana przez komisję w toku
postępowania konkursowego, właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa Edukacji
Narodowej (komórka zlecająca) przeprowadzi negocjacje w odniesieniu do kosztorysu,
harmonogramu i zakresu realizacji zadania publicznego. Należy podkreślić, że dotacja
przekazana przez MEN może zostać wykorzystana wyłącznie od momentu zawarcia umowy na
pokrycie kosztów niezbędnych do zrealizowania zadania, przewidzianych w budżecie projektu,
poniesionych w trakcie realizacji zadania, udokumentowanych i opisanych w sposób
umożliwiający ocenę realizacji zadania pod względem merytorycznym i finansowym. Nie ma
możliwości refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy ani po
zakończeniu realizacji zadania, tzn. po 31.12.2020 r.
Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że realizacja zadania publicznego może
rozpocząć się od 16 lipca 2020 r., jednak jego finansowanie ze środków publicznych jest
możliwe dopiero po podpisaniu umowy.
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