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Oferenci zainteresowani złożeniem oferty 

w otwartym konkursie ofert 

 
Dotyczy: otwartego konkursu pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku 

wielokulturowym.” - konkurs nr DE.WZP.263.1.4.2020 

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje poniżej treść odpowiedzi na pytanie 

dotyczące otwartego konkursu ofert: 

Pytanie 3 

W ogłoszeniu o konkursie I. Informacje ogólne 1.Oferty realizacji zadania mogą składać 

organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak 

również jednostki samorządu terytorialnego. 

Czy jako jednostka samorządu terytorialnego możemy zawnioskować w ramach 

przedmiotowego konkursu? 

Jeśli tak to dlaczego w tabeli dane oferenta nie możemy uzupełnić danych? Mamy kłopot 

z wpisaniem gminy - nie wyświetla się gmina Warszawa choć powiat warszawski tak. 

Dodatkową trudnością na etapie rejestracji danych oferenta jest fakt, iż będąc Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej składamy projekt jako miasto stołeczne Warszawa trudno nam więc 

jednoznacznie wskazać na dane tj. nr konta bankowego gdyż ten jest wydzielany do 

poszczególnych działań za każdym razem inny. 

W pytaniu z dnia wczorajszego tj. 17.06.2020 chcieliśmy wyjaśnienia czy możemy 

wprowadzić działania na rzecz kadry placówek oświatowo-wychowawczych i szkół 

z dzielnicy mających uczniów romskich oraz z krajów słowiańskich, zorganizować im 

szkolenia nt. kultury Romów, kultur i odmienności wielokulturowych, mitów narosłych 

wokół uchodźców i/lub postawach wobec uchodźców (zorganizujemy serie otwartych 

spotkań dla pracowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu 

Dzielnicy) czy możliwe jest tylko skupienie się na ostatnim fragmencie ppkt 2 w pkt I 

tj. "projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych 

i etnicznych zamieszkałych w Polsce" i zorganizowanie działań na rzecz poznania 

i promowania kultury Romskiej w oparciu o serię spotkań i warsztatów podróżniczych, 

kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców naszej dzielnicy w tym dzieci, młodzieży 

i dorosłych? 

Odpowiedź 

Zgodnie z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert przytoczoną w pytaniu, tj. Oferty 

realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione 
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w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, 

że  jednostki samorządu terytorialnego mogą składać oferty na realizację zadania. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką 

budżetową, a regulamin nie przewiduje, aby takie podmioty mogły składać ofertę. 

Oferentem może być natomiast gmina, która będzie ponosić odpowiedzialność za 

realizację zadania, którego realizację może powierzyć jednostce podległej.  

W załączonym do pytania skanie formularza on-line do składania ofert w danych 

kontaktowych w polu powiat wybrano błędny element z listy - „warszawski zachodni”, 

natomiast, aby mieć możliwość wyboru gminy „Warszawa” należy wybrać powiat 

„Warszawa”.  

Odnośnie pola „numer konta bankowego” możliwe jest wpisanie sformułowania „brak”. 

Odpowiedź na pytanie z dnia 17.06.2020 r. została umieszczona na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: 

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/06.1.-odpowiedz-na-

pytanie_18.06.2020-r.-na-bip.pdf. Zgodnie z §1 pkt 3 Regulaminu otwartego konkursu 

ofert dofinansowanie otrzymają projekty na rzecz przygotowania nauczycieli, osób 

wspomagających uczniów z doświadczeniem migracyjnym, kadry zarządzającej 

i administracyjnej szkół oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych do 

pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym. W związku z tym organizacja spotkań 

i warsztatów podróżniczych, kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców dzielnicy, 

w tym dzieci, młodzieży i dorosłych, będzie niezgodna z celami konkursu. 
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