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Rejestr zmian do Załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego 

Lp. Numer działania lub 
poddziałania, 
tytuł lub zakres 
projektu, 
nr str. 

Aktualny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  Oś Priorytetowa XI 
Wzmocnienie 
potencjału 
edukacyjnego  
Poz. 46  
 
Poddziałanie 11.1.5 
 
Kolumny 6,7,9 

Kolumna 6 Szacowana całkowita 
wartość projektu (PLN) 4 400 000 zł  
 
Kolumna 7 Szacowana wartość 
kosztów kwalifikowalnych  (PLN) 
4 400 000 zł  
 
Kolumna 9 szacowany wkład UE (PLN)  
3 740 000 zł 

Kolumna 6 Szacowana wartość projektu 
(PLN) 4 700 000 zł  
 
Kolumna 7 Szacowana wartość kosztów 
kwalifikowalnych (PLN) 4 700 000 zł  
 
 
Kolumna 9 szacowany wkład UE (PLN)  
3 995 000 zł  
 
 

Zmiana wysokości kwoty spowodowana 

jest zmianą wysokości kosztów 

pośrednich (planuje się dostosowanie 

ich wartości do aktualnej wersji 

Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 

r. tj. do 15% wartości kosztów 

bezpośrednich; w wersji zaplanowanej w 

aktualnym załączniku nr 4 do SZOOP ich 

wartość zakładana była na 7,5% kosztów 

bezpośrednich, gdyż w poprzednio 

obowiązujących Wytycznych 

obowiązywał zapis mówiący, iż "w 
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przypadku projektów realizowanych 

przez instytucje, które pełnią funkcje w 

systemie wdrażania programów 

współfinansowanych z EFS, tj. IZ PO lub 

IP PO, koszty pośrednie są 

kwalifikowalne w wysokości połowy 

stawek (...)".) 

Dodatkowo, ze względu na 

doświadczenia związane z realizacją II 

edycji projektu pod kątem ilości 

złożonych wniosków o przyznanie 

stypendium (1082 wnioski na 600 

planowanych do przyznania stypendiów) 

zaistniała potrzeba wprowadzenia do 

kolejnego wniosku o dofinansowanie 

projektu wydatku dotyczącego 

„uruchomienia systemu 

informatycznego”.  

Bazując na doświadczeniach z realizacji II 

edycji projektu zdecydowano się na 

wykonanie systemu informatycznego, 

który wykorzystywany byłby do 

składania wniosków o przyznanie 

stypendium w formie elektronicznej, co 
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zmniejszyłoby ilość popełnionych przez 

Wnioskodawców błędów przy ich 

wypełnieniu i usprawniłoby pracę 

zespołu stypendialnego, a także 

przyspieszyłoby znacznie realizację 

wypłat stypendiów, a tym samym 

certyfikację wydatków realizowanych w 

ramach przedmiotowego 

przedsięwzięcia.  

 

 


