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Pytania i odpowiedzi  dot. konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17 

pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz 

Ministerstwa Sprawiedliwości” 

(Pytania i odpowiedzi będą na bieżąco uzupełniane przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucję Organizującą Konkurs) 

 

1. Zgodnie z kryterium dostępu nr 1: „Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej jednego 
szkolenia/cyklu szkoleń dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych o wartości co najmniej 
100 tys. zł brutto, dla min. 100 uczestników, przeprowadzonego w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o 
dofinansowanie w ramach konkursu.” Czy wyżej wymagane doświadczenie może dotyczyć urzędników – osób zatrudnionych w urzędach 
administracji publicznej (urzędników służby cywilnej) i/lub urzędników – osób zatrudnionych w urzędach gminnych, powiatowych i 
marszałkowskich oraz jednostkach podporządkowanych administracji samorządowej (pracownik samorządowy)? 

 
Odpowiedź IOK:  Kryterium dostępu nr 1 wymaga, aby wniosek został złożony przez instytucję, która posiada doświadczenie w realizacji 
szkoleń dla „sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych” – należy to czytać nie tylko literalnie (skoro 
bowiem kryterium mówi „i innych pracowników zatrudnionych w sądach”, to znaczy, że wymienieni w tym samym zdaniu wcześniej 
urzędnicy są urzędnikami zatrudnionymi w sądach), ale i celowościowo, tj. jaki był cel wprowadzenia tego kryterium przy określonej w 
konkursie grupie docelowej i rodzaju oferowanego wsparcia. Wsparciem w ramach konkursu obejmowani są co do zasady pracownicy 
sądów, więc wymagane jest doświadczenie, które potwierdzi znajomość tej grupy docelowej przez Wnioskodawcę, jej potrzeb 
szkoleniowych, pracy z tą grupą. Za spełnienie kryterium dostępu nie można więc niestety uznać wykazania się przez Wnioskodawcę czy 
Partnera szkoleniami dla urzędników innych niż sądowych (tj. np. pracowników samorządowych, urzędników i pracowników służby cywilnej 
itp.). 

 
2. W jednym z kryteriów dostępu wskazano, że „Harmonogram szkoleń ma zostać skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić osobom z 

grup docelowych uczestnictwo w warsztatach przewidzianych dla danej grupy, przy czym jedna osoba nie może uczestniczyć w więcej niż 
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jednym szkoleniu w tygodniu”. Czy zakładają Państwo, że dana osoba weźmie udział w więcej niż jednym szkoleniu w projekcie? A może 
jest to obowiązek? W ramach projektu musimy objąć szkoleniami min. 3000 osób (wskaźnik produktu), czy to znaczy, że osoba, która 
weźmie udział w więcej niż jednym szkoleniu w ramach projektu, może być więcej niż raz wliczana do wskaźnika? 

  
Odpowiedź IOK: Tak, sugerujemy, aby zrekrutowany przez Wnioskodawcę uczestnik projektu wziął udział we wszystkich szkoleniach 
przewidzianych dla rodzaju grupy docelowej, do którego się zalicza; zapewnia to kompleksowość wsparcia. Czasami jest to tylko jeden 
warsztat (warsztaty dla dyrektorów sądów i ich zastępców, Moduł 2a), czasami nawet trzy (warsztaty dla użytkowników końcowych systemu 
ZSRK w obszarze finansowym, Moduł 1a, Moduł 2b i Moduł 2d). Uczestnika projektu można jednak wliczyć do wskaźnika tylko jeden raz, 
niezależnie od tego, w ilu warsztatach wziął udział. Do wskaźnika będzie można wliczyć uczestnika projektu także wtedy, gdy z jakichś 
powodów nie wziął on udziału we wszystkich warsztatach przewidzianych dla danej grupy docelowej (np. wykazał się już znajomością 
programu MS Excel), co do zasady jednak Wnioskodawca powinien mu zaoferować pełne wsparcie. IOK nie narzuciła jednak 
wnioskodawcom, ile powinni objąć wsparciem osób z poszczególnej grupy (wskazała tylko sugerowany podział na grupy oraz dane na temat 
liczby potencjalnych uczestników poszczególnych warsztatów w każdej z apelacji – liczba potencjalnych uczestników ponad dwukrotnie 
przewyższa liczbę osób, które muszą zostać objęte wsparciem w projekcie, Wnioskodawca ma więc wybór w zakresie tego, ile osób z danej 
grupy obejmie wsparciem). Wymagane jest jedynie uruchomienie wszystkich wymienionych w kryteriach dostępu warsztatów. 

 
3. Kryterium premiujące nr 1 brzmi: „W ramach projektu zostaną opracowane materiały e-learningowe obejmujące zakres 

przeprowadzonych warsztatów, wykonane w sposób umożliwiający symulację czynności wykonywanych w systemie, w narzędziu 
możliwym do wykorzystania na platformie SAP LSO posiadanej przez MS, oraz zgodne z wymaganiami standardu SCORM”. Gdzie 
Wnioskodawca powinien udostępniać opracowane materiały? Czy kwalifikowalne są koszty utworzenia platformy e-learningowej i 
administrowania nią? Czy trzeba monitorować prowadzenie szkoleń na platformie (tj. liczba wejść, pobranych materiałów, ukończonych 
testów) itp.? 
 
Odpowiedź IOK: Powyższe kryterium (zgodnie z uzasadnieniem do kryterium) ma zapewnić, że pracownicy wymiaru sprawiedliwości, po 
zakończeniu realizacji projektu, będą mieli dostęp do materiałów dydaktycznych on-line. Wnioskodawca powinien więc opracować kurs w 
wersji elektronicznej dla każdego warsztatu odrębnie (zgodnie ze standardami wskazanymi w uzasadnieniu do kryterium) i po prostu 
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przekazać go do IP wraz z przeniesieniem praw autorskich. Kursy będą udostępniane przez IP, w związku z powyższym nie jest zasadne 
ponoszenie w projekcie jakichkolwiek kosztów związanych z platformą e-learningową. 
 

4. Czy wskaźnik WLWK „Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]” może znaleźć 
zastosowanie w projekcie składanych w odpowiedzi na konkurs? 
 
Odpowiedź IOK:  Zgodnie z definicją wskaźnika w „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020” wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie nabywania / doskonalenia 
umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów 
oprogramowania, internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja 
sieciami, administracja witrynami internetowymi). Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby objęte wsparciem w zakresie TIK we wszystkich 
programach i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy 
projekt. Wsparcie w ramach konkursu wpisuje się w tę definicję. 

 

5. W nawiązaniu do kryterium dostępu: 

„Projekt przewiduje realizację co najmniej następujących działań: (…) 

5. Przeprowadzenie warsztatów w grupach nie większych niż 20 osób w module 1 oraz 10 osób w module 2. Wsparcie szkoleniowe  
powinno trwać 1 dzień szkoleniowy (warsztat „system ZSRK jako podstawowe narzędzie wspierające proces zarządzania i planowania 
w sądach powszechnych" dla dyrektorów sądów i ich zastępców) lub 2 dni szkoleniowe (pozostałe warsztaty), tj. 8 godzin 
szkoleniowych/dzień (1 godz. szkoleniowa = 45 minut) i powinno obejmować:  
(…) 

      d)  zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla uczestników szkoleń zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie konkursu;" 

czy Wnioskodawca, który NIE zaplanuje w budżecie projektu zwrot kosztów noclegów dla uczestników projektu i na etapie realizacji 
projektu NIE będzie zapewniał uprawnionym uczestnikom zakwaterowania podczas szkoleń spełni powyższe kryterium dostępu? 
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czy Wnioskodawca, który w budżecie projektu zaplanuje zwrot kosztów noclegów dla 20% uczestników projektu i tym samym na etapie 
realizacji projektu: 

• zapewni zakwaterowanie dla NIE WIĘCEJ niż 20% uczestników projektu, 

• NIE zapewni zakwaterowania dla pozostałych osób (ponad 20%) nawet jeżeli wykażą one chęć skorzystania z zakwaterowania i 
spełnią warunki do zwrotu dla nich noclegów określone w załączniku nr 14: Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie 
najczęściej finansowanych wydatków w ramach POWER, 

spełni powyższe kryterium dostępu? 

w jakiej liczbie dni wnioskodawca na etapie realizacji projektu ma obowiązek: 

• dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż ta miejscowość, w której odbywa się szkolenie 

• dla uczestników szkoleń dwudniowych 

zapewnić zakwaterowanie? 1 nocleg, 2 noclegi czy 3 noclegi, czy może decyzja ta należy do Wnioskodawcy? 

 
Odpowiedź IOK:  Co do zasady, zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu Wnioskodawca powinien uwzględnić w budżecie projektu koszty 

zakwaterowania uczestników projektu. Regulamin nie wskazywał jednak, ile % osób z grupy docelowej skorzysta z noclegu. To leży już po 

stronie Wnioskodawcy, który na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń w zakresie szkoleń, uwzględniając miejsca realizacji 

szkoleń w składanym projekcie oraz planowaną rekrutację, powinien przewidzieć noclegi dla części uczestników szkoleń. 

W odniesieniu do kwalifikowalności noclegu, co do zasady, przy szkoleniu dwudniowym jest to nocleg pomiędzy pierwszym a drugim dniem 

szkolenia. Regulamin konkursu (załącznik nr 14) wskazuje szczegółowe zasady kwalifikowalności kosztów noclegu: wydatek kwalifikowalny, o 

ile wsparcie (np. szkolenie) dla tej samej grupy osób trwa co najmniej dwa dni; możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy uczestników, 

którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż ta miejscowość, w której odbywa się szkolenie; w przypadku wsparcia 
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trwającego nie dłużej niż jeden dzień (dotyczy warsztatu „system ZSRK jako podstawowe narzędzie wspierające proces zarządzania i 

planowania w sądach powszechnych” dla dyrektorów sądów i ich zastępców) wydatek kwalifikowalny w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia 

szkolenia/spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii 

prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu 

publicznymi środkami transportu. Załącznik nr 14 wskazuje także maksymalną cenę pojedynczego noclegu oraz standard zakwaterowania. Są 

to wskazówki niezbędne do zaplanowania wsparcia w postaci noclegów, ale liczbę osób korzystających z noclegi oraz liczbę noclegów dla 

nich przewidzianych powinien samodzielnie ustalić Wnioskodawca. 

6. Czy posiadacie Państwo bardziej szczegółowe dane stanowiące podstawę do zaplanowania ilości osób z poszczególnych grup do 
objęcia wsparciem w projekcie, a konkretnie z jakiego typu sądów pochodzą zaplanowane przez Państwa ilości poszczególnych osób 
planowanych do objęcia wsparciem? 

Czy posiadacie Państwo bardziej szczegółowe dane stanowiące podstawę do zaplanowania ilości osób z poszczególnych grup do 
objęcia wsparciem w projekcie, a konkretnie z jakiej potencjalnej grupy (tj. rzeczywistej, całkowitej liczby osób zatrudnionych w 
sądach powszechnych) w podziale na typy sądów pochodzą zaplanowane przez Państwa ilości poszczególnych osób planowanych do 
objęcia wsparciem? 

Odpowiedź IOK:  Wszystkie posiadane przez Instytucję Organizującą Konkurs dane dotyczące potencjalnych uczestników projektu 

wskazane zostały w Regulaminie konkursu – nie przewidujemy na tym etapie i w tym zakresie zmian i uszczegółowienia Regulaminu. 

Proszę zwrócić uwagę, że choćby od Wnioskodawcy zależy, ile osób z potencjalnej grupy docelowej zaprosi na dany warsztat (co może 

mieć przełożenie na liczbę zaplanowanych noclegów). Aby z całą pewnością móc obliczyć, ile osób skorzysta z noclegu, należałoby na 

etapie składania wniosku o dofinansowanie mieć już zrekrutowanych uczestników projektu, co w projekcie unijnym praktycznie jest 

niemożliwe (rekrutacja odbywa się w ramach projektu). Z tego względu pozycja w budżecie projektu dotycząca kosztów noclegu będzie 
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miała szacunkowy charakter – Wnioskodawca samodzielnie, na podstawie własnych doświadczeń i specyfiki wsparcia oferowanego w 

składanym projekcie, powinien wskazać szacunkową liczbę osób, dla której zapewni noclegi. 

7. Z uwagi na fakt, iż Regulamin konkursu nie precyzuje odpowiedzialności za skuteczność zapraszania Uczestników, bardzo proszę o 
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za skuteczne zaproszenie Gości (czy jest to Zamawiający, czy też Wykonawca usługi) ? 
Zważywszy na fakt, iż koszt realizacji zamówienia zależy wprost od zadeklarowanej liczby uczestników, kluczowym jest wskazanie 
podmiotu odpowiedzialnego (umożliwi to oszacowanie ewentualnych ryzyk w przypadku przybycia mniejszej liczby Uczestników, niż 
zadeklarowana).   

Odpowiedź IOK: „Skuteczne zaproszenie Gości” jest rekrutacją uczestników projektu. Odpowiedzialność za rekrutację, podobnie jak za 

wszystkie inne działania projektowe ponosi wyłącznie Wnioskodawca. Instytucja Pośrednicząca, w sytuacji problemów z rekrutacją, 

może wesprzeć Wnioskodawcę np. poprzez opublikowanie informacji o rekrutacji na swojej stronie internetowej, czy podpisanie listu 

polecającego dla sądów. Przy tej okazji IOK chciałaby podkreślić, że szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu 

Rachunkowości i Kadr (ZSRK) będą realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych, a nie zamówień 

publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie występują w procedurze konkursu takie podmioty jak Zamawiający i Wykonawca (co 

najwyżej Wnioskodawca może być Zamawiającym, jeśli w ramach realizowanego projektu będzie zlecał niektóre działania / usługi 

zewnętrznym wykonawcom). Są tu także odrębne od zamówień publicznych procedury wybory Wnioskodawcy i realizacji projektu. 

8. Na jakiej podstawie nastąpi rozliczenie kosztów zorganizowanego szkolenia z Zamawiającym? Jeśli na podstawie liczby osób 
faktycznie uczestniczących w szkoleniu – różnica pomiędzy kosztami faktycznie poniesionymi przez Wykonawcę, a otrzymanym od 
Zamawiającego wynagrodzeniem będzie stratą Wykonawcy – takie przypadki Wykonawca winien wkalkulować w cenę usługi. 

Odpowiedź IOK: Jeśli w powyższym pytaniu przez Zamawiającego rozumie się Ministerstwo Sprawiedliwości (czyli Instytucję 

Organizującą Konkurs / Instytucję Pośredniczącą), a przez Wykonawcę – Wnioskodawcę / Beneficjenta, to sposób rozliczania wydatków 

w projekcie określa umowa o dofinansowanie projektu, której wzór został załączony do Regulaminu konkursu. Beneficjent otrzymuje 
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kolejne transze dofinansowania, które rozlicza w kolejnych wnioskach o płatność w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki (wyjątek 

stanowią ryczałtowe koszty pośrednie); należy przedstawić w celu rozliczenia dokumenty księgowe. Projekt unijny nie jest realizowany w 

celu generowania przez Wnioskodawcę zysków / dochodów. Podstawą kwalifikowania kosztów szkoleń będzie liczba uczestników, jaka 

rzeczywiście wzięła udział w szkoleniach.  

9. Czy istnieje możliwość negocjowania kosztów, określonych w załączniku nr 14? Podane tam wartości są zaniżone w stosunku do 
realnych kosztów rynkowych, ponoszonych przez podmioty realizujące podobnego typu usługi (np. w przypadku kosztów najmu sal 
komputerowych). 

Odpowiedź IOK: Koszty wskazane w załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu co do zasady nie powinny być przekraczane, w innym 

przypadku Wnioskodawca naraża się na obniżenie punktacji ekspertów oceniających projekt. O ile któraś ze stawek wskazanych przez 

IOK jest zdaniem Wnioskodawcy zbyt niska, ma prawo zaproponować zwiększenie kosztów wraz z uzasadnieniem takiej konieczności 

(obiektywne czynniki, specyficzne dla projektu, których IOK nie brała pod uwagę, projektując Regulamin). Poprawność i zasadność 

takiego uzasadnienia jest oceniana przez ekspertów zewnętrznych oceniających projekty. 

10. Proszę o wskazanie liczby Koordynatorów projektu ze strony Zamawiającego. Czy Koordynatorami będą np. Dyrektorzy Sądów 
Apelacyjnych lub wskazane  osoby z Ministerstwa Sprawiedliwości? 

Odpowiedź IOK: Instytucja Pośrednicząca nie powołuje ze swojej strony żadnych koordynatorów. Do sądów Wnioskodawcy zobowiązani 

są dotrzeć samodzielnie (IP może pomóc w sposób opisany w odpowiedzi na pytanie nr 7), sądy same zadecydują, kogo wskażą do 

kontaktu w sprawie. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie każdy projekt ma wyznaczonego opiekuna projektu ze strony IP, który 

monitoruje i rozlicza projekt, może być także punktem kontaktowym pomiędzy Wnioskodawcą / Beneficjentem a MS. 

11. Proszę o wskazanie minimalnej liczby osób korzystających z noclegów w każdej z 11 apelacji (zamieszkałych w odległości większej niż 
50 km od lokalizacji Sądu Apelacyjnego) 
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Odpowiedź IOK: W Regulaminie konkursu nie wskazano, ile osób będzie korzystać z noclegu. Ustala to sam Wnioskodawca. Co do zasady 

osoby mieszkające w tej samej miejscowości, w której będą organizowane szkolenia, nie skorzystają z noclegu. W budżecie projektu na 

etapie składania wniosku o dofinansowanie należy na podstawie doświadczeń Wnioskodawcy i specyfiki oferowanego wsparcia (np. 

uwzględniając miejsca organizacji szkoleń) przewidzieć i określić % osób korzystających z noclegów. 

12. Czy koszty wynajmu miejsc parkingowych oraz delegacji  dla Pracowników (w tym dojazdu do miejsca szkolenia) ponosi Zamawiający? 

Odpowiedź IOK: Wszystkie koszty projektowe muszą zostać wskazane we wniosku o dofinansowanie, a Wnioskodawca otrzyma na ich 

pokrycie 100 % dofinansowania. Koszty delegacji pracowników projektu, personelu zarządzającego i obsługowego, są kosztem 

ryczałtowym, który na etapie realizacji projektu nie będzie weryfikowany przez IP i może być rozliczony w stawce ryczałtowej. Jeśli w 

pytaniu chodzi Państwu o zwrot kosztów dojazdu personelu merytorycznego (trenerów), to koszty te – co do zasady - powinny zostać 

ujęte w umowach zawartych z ekspertami i rozliczane w ramach ich całkowitego wynagrodzenia za usługę. 

13. Czy dla celów prawidłowej kalkulacji kosztów usługi Wykonawca może przyjąć zakwaterowanie Uczestników szkoleń w pierwszej  
kolejności w pokojach 2 – osobowych (z jednoczesnym założeniem  niedokonywania - co do zasady -  zmian w rezerwacjach przez 
Uczestników szkolenia)?  
 
Odpowiedź IOK: To Wnioskodawca decyduje, w jakich pokojach zakwateruje uczestników. Ograniczeniem jest tu tylko standard noclegu 

i stawka za pojedynczy nocleg wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu. 

14. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż koszty dodatkowe, w postaci korzystania z barów/restauracji hotelowych oraz atrakcji 
oferowanych przez hotele, nie będą obciążać Wykonawcy usługi? 

Odpowiedź IOK: Podobnie jest to kwestia wyłącznie Wnioskodawcy. Koszt taki nie jest niezbędny do realizacji celów projektu, więc w 

projekcie jest niekwalifikowalny. A zatem przed ponoszeniem tego typu kosztów Wnioskodawca powinien się zabezpieczyć w umowach z 
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hotelami (gdzie powinno być wskazane, jakie koszty obciążają bezpośrednio Gości hotelowych) oraz w umowach z uczestnikami czy w 

udostępnionym uczestnikom regulaminie organizacyjnym szkoleń. 

15. Do czego Wnioskodawca/Beneficjent będzie zobowiązany na etapie realizacji projektu tj.: czy do zwrotu zakwaterowania dla % 

uczestników zaplanowanego w projekcie, czy może dla wszystkich uprawnionych uczestników nawet jeżeli będzie ich więcej niż 

poziom zaplanowany w budżecie i tym samym z własnych środków? 

Odpowiedź IOK: Obowiązuje Państwa % założony we wniosku o dofinansowanie. Jeśli w trakcie realizacji projektu okaże się, że 

zapotrzebowanie na noclegi jest większe niż pierwotnie zakładał Wnioskodawca, na pokrycie kosztów dodatkowych noclegów 

przeznacza się oszczędności wygenerowane w projekcie (np. można wynegocjować z hotelami niższe stawki za nocleg). Aby uniknąć 

takich sytuacji, trzeba jak najbardziej realnie oszacować potrzeby w zakresie organizacji noclegów. Biorąc pod uwagę, że konkurs 

wymaga, aby szkolenia były realizowane w 11 lokalizacjach, w miastach będących siedzibą sądu apelacyjnego lub okręgowego, należy 

założyć, że niewiele osób objętych wsparciem będzie zamieszkiwać poza tymi miastami, a co za tym idzie – będzie skłonne do korzystania 

z noclegów.  

16. Zgodnie z załącznikiem 13 do Regulaminu, w ramach warsztatu z zakresu prawa pracy, kadr i płac (moduł 1b) tematy zostały 

podzielone ze względu na grupy docelowe. Dodatkowo w przypadku użytkowników końcowych i pracowników MS wprowadzony 

został podział ze względu na poziom zawansowania wiedzy. Czy w związku z powyższym należy założyć opracowanie łącznie 4 

programów w ramach modułu 1b, tj:  

1) dla administratorów ZSRK,  
2) dla użytkowników końcowych – I poziom 
3) dla użytkowników końcowych – II poziom 
4) dla użytkowników końcowych poziom – III poziom  
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Odpowiedź IOK: Różny poziom zaawansowania uczestników wymaga odrębnego podejścia, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w 

przygotowywanych programach i materiałach, dlatego cztery odrębne programy są w tym przypadku zasadne (można także opracować 

jeden program ze wskazaniem, że wybrane zagadnienia dotyczą np. tylko poziomu II czy III). 

17. Obecnie Wytyczne w sprawie kwalifikowalności nie nakładają limitu 30% na zadania zlecone w projektach EFS i limity takie w 
konkursie POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17 nie obowiązują. Tymczasem instrukcja wypełniania wniosków stanowiąca załącznik nr 9 
do Regulaminu stanowi: 

 
„ – zadania zlecone  
W przypadku planowania zlecania realizacji usług merytorycznych (w rozumieniu podrozdziału 8.5 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków) wykonawcom konieczne jest odznaczenie tych usług, które zostaną zlecone w ramach projektu, z 

zastrzeżeniem, że takie zadania co do zasady nie mogą stanowić więcej niż 30 % wartości projektu. Konieczność zlecenia usługi 

merytorycznej uzasadniana i opisywana jest w uzasadnieniu znajdującym się pod szczegółowym budżetem projektu. usługi 

merytorycznej uzasadniana i opisywana jest w uzasadnieniu znajdującym się pod szczegółowym budżetem projektu.” 

Proszę o informację, jak w ww. konkursie należy postępować w tym zakresie. 

a)     Skoro instrukcja stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu, czy należy uznać że należy oznaczać planowane zadania zlecone i 

limit 30% obowiązuje? 

b)      Czy też jest to błąd w dokumentacji (pozostałość po poprzedniej wersji wytycznych)i nadal należy zaznaczać zadania zlecone (a 

może jednak nie?) jednak limit nie obowiązuje? Czy Wnioskodawca może bez szwanku dla kwalifikowalności wydatków i całego 

projektu wpisać wartość na zadania zlecone powyżej 30%.  
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c)       Czy nadal należy uzasadniać potrzebę zlecania? 

 

Odpowiedź IOK: Obowiązujące są Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków, dlatego też: 

Ad. a i b – w instrukcji, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu występuje błąd w tym zakresie; zapisy nie zostały zaktualizowane 

przez Ministerstwo Rozwoju; jednakże, pomimo, że nie obowiązuje limit 30%,  we wniosku o dofinansowanie, w Uzasadnieniu kosztów 

jest pozycja: Uzasadnienie zlecania zadań w projekcie, dlatego też, w celu umożliwienia oceny wniosku o dofinasowanie w zakresie 

potencjału wnioskodawcy i ewentualnych partnerów, oceniający powinien mieć informację nt. zadań zlecanych na zewnątrz; 

Ad. c – IOK rekomenduje uzasadnienie potrzeby zlecania zadań. 

 

 

 

 
 


