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SCOs 

• stawka ryczałtowa (%) FR 

• stawka jednostkowa UC 

• kwota ryczałtowa LS 



W skrócie… 

RZETELNA, SPRAWIEDLIWA I 
WERYFIKOWALNA METODA 
• ocena ex-ante (IA) 

• rozporządzenie ogólne 
• akty delegowane 

METODOLOGIE 

OFF-THE-SHELF 
(GOTOWE 

ROZWIĄZANIA) 

II poziomy wdrażania: 
• regulamin konkursu 
• program 

WDROŻENIE 



STEP 05 

STEP 04 

STEP 03 

STEP 02 

STEP 01 

Etapy prac nad metodologią 

REGULAMIN KONKURSU 

OCENA IA 

OPINIA IK 

ZATWIERDZENIE IZ  

OPRACOWANIE METODOLOGII PRZEZ IP/IZ 

#1 



SCOs – zasady 

1 

2 

3 

• nie dotyczy perspektywy 2021-2027 

ZAKAZ STOSOWANIA SCO, GDY PROJEKT 
JEST WDRAŻANY WYŁĄCZNIE ZA 
POŚREDNICTWEM ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH  

• z uwzględnieniem przepisów dot. pomocy publicznej 
(intensywność pomocy, wydatki niekwalifikowalne) 

• obowiązek stosowania SCOs w projektach do 200.000 EUR nie 
dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, niebędącą  
de minimis 

SCO MOŻESZ STOSOWAĆ W PROJEKTACH 
OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ 

np. liczne i drobne wydatki np. koszty administracyjne, standardowe 
projekty, standardowe czynności/produkty w projekcie 

SCO STOSUJ, GDY STANOWIĄ REALNE 
UPROSZCZENIE 

1 

2 

3 



obowiązek stosowania SCOs  
 

 

 

 

 

2014-2020 2021-2027 

projekty do 100.000 EUR  
wsparcia publicznego 

(dofinansowania)  
- nie dotyczy projektów 

objętych pomocą publiczną 
niebędącą de minimis 

projekty do 200.000 EUR 
- nie dotyczy projektów objętych 

pomocą publiczną niebędącą  
de minimis  

i projektów: badania i innowacje –  
jeśli KM wyrazi zgodę 

 

okres przejściowy – 
wydłużony przez IZ PO  
w większości do końca 

perspektywy  
– nie dotyczy EFS 

obowiązek objęcia SCO wszystkich 
kosztów projektu 200.000 EUR, chyba, 
że stosowana jest stawka ryczałtowa 



SCOs – zasady – kontrola  

NIE KONTROLUJ DOKUMENTÓW 
KSIĘGOWYCH 

SPRAWDŹ WYKONANIE 
SCO 

• założeń wynikających z 
metodologii 

• dostarczenie produktu lub 
osiągniętego rezultatu  
zgodnie z WND  

• dokumenty potwierdzające 
wykonanie SCOs  

• przestrzeganie przepisów 
prawa, w tym pomoc 
publiczna, równość szans, 
ochrona środowiska itd.  
 

• wydatki rozliczane SCOs są traktowane jak 
wydatki poniesione 

• nie kontroluj projektu, gdy SCOs nie zostało 
jeszcze rozliczone 

• nie masz obowiązku kontroli prawidłowości 
przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia (pzp)  

• nie kontrolujesz zasady konkurencyjności i 
rozeznania rynku 

• nie kontrolujesz bazy personelu - wyjątek: 
oświadczenie o niekaralności 

• brak oszczędności projektu 
 



definicje kosztów dla off-the-shelf 
 

 

 

 

 

 
projekt 

koszty 
bezpośrednie 

personel 

inne 

koszty 
pośrednie 



koszty bezpośrednie i koszty pośrednie 
 

koszty bezpośrednie – koszty bezpośrednio powiązane  
z działaniami w projekcie 
 
koszty pośrednie – koszty które nie są lub nie mogą być 
bezpośrednio powiązane z działaniami w projekcie (koszty 
administracyjne) 
 



off-the-shelf – art. 49(a) CPR 2021-27 
 

 

 

 

 

 

projekt 

koszty 
bezpośrednie (x) 

koszty pośrednie 
= 7% z x 



off-the-shelf – art. 68(b) rozp. 1303/2013 
off-the-shelf – art. 49(b) CPR 2021-27 

 

 

 

 

 

 

wartość 
projektu 

koszty 
bezpośrednie 

personel (x) 

inne niż 
personel 

koszty pośrednie 
= 15% z x 



off-the-shelf – art. 68a(1) i art. 68(b) rozp. 1303/2013 
off-the-shelf – art. 50(1) i art. 49(b) CPR 21-27 

 

 

 

 

 

 

wartość projektu 

koszty bezpośrednie 

y=20% z x  
(na personel) 

inne niż personel (x) 

z=15% z y  
(na koszty 
pośrednie) 



off-the-shelf – art. 68b rozp. 1303/2013 
off-the-shelf – art. 51 CPR 21-27 

 

 

 

 

 

 
wartość projektu 

koszty 
bezpośrednie 
personelu (x) 

40% z x  
(inne koszty 

bezpośrednie i 
koszty pośrednie) 



ryczałtowe koszty pośrednie 2014-2020 
  

 %  

(do) 

podstawa obliczenia  

 

metodologia metoda podstawa 

prawna 

25 % koszty bezpośrednie NIE, analiza 

porównawcza 

% z innych 

polityk UE/ 

systemu 

dotacji z BP 

art. 68(c) 

15 % koszty bezpośrednie  

personel 

NIE off-the 

shelf 

art. 68(b) 

25 % koszty bezpośrednie TAK art. 

67(5)(a) 

art. 68(a) 



ryczałtowe koszty pośrednie 2020-2027 
  

 %  

(do) 

podstawa obliczenia  

 

metodologia metoda podstawa 

prawna 

7 % koszty bezpośrednie NIE off-the 

shelf 

art. 49(a) 

15 % koszty bezpośrednie  

personel 

NIE off-the 

shelf 

art. 49(b) 

25 % koszty bezpośrednie TAK art. 

48(2)(a) 

art. 49(c) 

    25 % koszty bezpośrednie NIE, analiza 

porównawcza 

art. 

67(5)(a) 

CPR 

1303/2013 

art. 49 
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