
Rozliczanie projektów 
dotacyjnych 

 



Koszty projektu 

Dotacja 
Wkład własny  

(min. 5% kosztów 
kwalifikowalnych 

projektu) 



Koszty kwalifikowalne: 

• wydatki poniesione w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 
20 października 2017 r. – w przypadku projektów edukacyjnych 
przeznaczonych dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych 
lub jednostek samorządu terytorialnego; 

• wydatki poniesione w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 
15 grudnia 2016 r. – w przypadku projektów edukacyjnych 
przeznaczonych dla dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej; 

• niezbędne do realizacji projektu; 

• wykazane w dokumentacji księgowej w sposób umożliwiający ich 
zidentyfikowanie i weryfikację; 

• potwierdzone oryginałami dokumentów. 

 



Koszty niekwalifikowalne: 

 

• finansowanie działalności niezwiązanej z projektem; 

• wydatki zrefundowane w innym projekcie, współfinansowanym 
ze środków publicznych lub pomocowych; 

• zakup środków trwałych; 

• koszty stałe utrzymania biura; 

• koszty przygotowania wniosku; 

• podatek VAT, jeśli może zostać odzyskany. 



 

• zachowanie uczciwej konkurencji, równego traktowania 
wykonawców i przejrzystości, 

• wydatki muszą być ponoszone w sposób: 
• celowy,  

• oszczędny,  

• umożliwiający terminową realizację zadań, 

• zgodnie z procedurą konkurencyjnego udzielania zamówień, 

• z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów  

 

 

Zasady udzielania zamówień: 



Jak szacować wartość zamówienia? 

 

Z należytą starannością i uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających.  

 

Podział zamówienia skutkujący zaniżaniem jego wartości jest zabroniony. 

Ustalając wartość, należy wziąć pod uwagę łącznie 3 przesłanki: 

1. usługi, dostawy są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie; 

2. możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie; 

3. możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę. 

 

W przypadku Wnioskodawcy niezobowiązanego do stosowania ustawy PZP wartość 
pojedynczego zamówienia ustala się tylko w odniesieniu do danego projektu. 



Procedura konkurencyjnego 
udzielania zamówień 



Kiedy stosujemy procedurę? 

 

•  
 

 
dla zamówień udzielanych przez podmioty zobowiązane do 

stosowania Ustawy PZP, 
 

•  
 
 

dla zamówień udzielanych przez podmioty, które nie są 
zobowiązane do stosowania Ustawy PZP. 

20 000 zł 
netto  

procedura 
30 000 euro 

netto                  

20 000 zł netto  procedura 



Kiedy procedura nie obowiązuje? 

• dla wydatków dokonywanych w ramach kwot ryczałtowych, 
np. diety, koszty przejazdów i dojazdów, noclegi, 

• zamówień, których udzielenie może nastąpić w trybie ustawy 
PZP dopuszczającym negocjacje z jednym lub kilkoma 
wykonawcami bez wymogu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu. 



Przebieg procedury: 

upublicznienie zapytania 
ofertowego na stronie 

internetowej 

wybór najkorzystniejszej 
oferty 

udokumentowanie 
wyboru protokołem, 

publikacja informacji o 
wynikach na stronie 

internetowej 



Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej: 

• opis przedmiotu zamówienia (nie powinien odnosić się do 
określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, 
patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia), 

• warunki udziału (nieobowiązkowe), 

• kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach pkt lub % i 
sposobie przyznawania pkt, 

• termin składania ofert (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych 
od daty ogłoszenia), 

• określenie warunków zmian umowy (jeśli są przewidywane). 

 



Protokół z procedury udzielenia zamówienia: 

• wykaz ofert wraz ze wskazaniem daty wpływu, 

• informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
(jeśli warunki były stawiane), 

• informacja o wagach punktowych lub % przypisanych do 
ofert i sposobie przyznawania pkt, 

• wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem, 

• data i podpis osoby upoważnionej. 

Załączniki: 

• zapytanie ofertowe z potwierdzeniem publikacji na stronie 
internetowej, 

• złożone oferty, 

• oświadczenia o bezstronności (zgodnie ze wzorem). 



UWAGA! 

Wnioskodawca może unieważnić postępowanie i nie wybrać 
żadnej oferty pod warunkiem zastrzeżenia takiej możliwości  
w treści zapytania.  

Gdy na zapytanie nie wpłynie żadna oferta albo wszystkie 
oferty zostaną odrzucone, dopuszcza się zawarcie umowy  
z wykonawcą wybranym bez zachowania przedmiotowej 
procedury. 



Sprawozdania  
z realizacji projektu 



Sprawozdanie częściowe: 

 

• obowiązuje wnioskodawców realizujących projekty dla 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i JST, 

• musi zawierać rozliczenie wykorzystania środków otrzymanych 
w ramach I i II transzy dotacji, 

• termin złożenia do 14 lutego 2017 r. 

 



Sprawozdanie końcowe: 

• obowiązuje wszystkich Wnioskodawców, 

• musi zawierać rozliczenie środków otrzymanych  
w ramach III transzy dotacji oraz dokumentację 
potwierdzającą wydatki do refundacji w ramach IV transzy – 
dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i JST, 

• musi zawierać rozliczenie środków otrzymanych w ramach I i II 
transzy dotacji oraz dokumentację potwierdzającą wydatki do 
refundacji w ramach III transzy – dla dziennikarzy lokalnych  
i regionalnych. 



 

 

• musi być złożone w ciągu 21 dni od dnia zakończenia 
realizacji projektu, 

• przedłużenie maks. do 17 listopada 2017r. - dla 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i JST i do 12 
stycznia 2017 r. - dla dziennikarzy lokalnych i regionalnych. 

 

Sprawozdanie końcowe: 



Sprawozdania: 

• są sporządzane na wzorze (załącznik do umowy dotacyjnej).  

• dokumenty, które trzeba dołączyć: 
  kopię sprawozdania, 

  zestawienie opłaconych faktur, 

  kopie lub skany faktur, rachunków lub dokumentów 
równoważnych, 

  kopie lub skany umów odnoszące się do faktur i rachunków, 

  oświadczenie o kwocie ewentualnie uzyskanych odsetek wraz z ich 
rozliczeniem, 

  wyciągi z rachunku bankowego dotyczące okresu dysponowania 
środkami dotacji, 



 sprawozdanie to syntetyczny raport zestawiający:  
 liczbę zrealizowanych  działań edukacyjnych,  

 daty i miejsca ich realizacji,  

 liczbę uczestników poszczególnych działań edukacyjnych,  

 analizę wyników ankiet oceny wiedzy oraz satysfakcji uczestników, 
w okresie za który przygotowane zostanie dane sprawozdanie. 

 

W przypadku zastrzeżeń wobec sprawozdań Wnioskodawca jest 
zobowiązany uzupełnić sprawozdanie lub złożyć dodatkowe 
wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Ministerstwo, jednak 
nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 

 



Kontrola projektu: 

• obowiązek przechowywania dokumentacji związanej  
z projektem przez 7 lat od dnia zakończenia realizacji 
projektu. 

• kontrola prawidłowości wykonania zadania (w tym 
wydatkowania środków dotacji oraz wkładu własnego) może 
być przeprowadzona zarówno w czasie trwania projektu, jak 
i w ciągu 7 lat od zakończenia jego realizacji, 

• wnioskodawca jest zobowiązany do poddania się kontroli, 

• w jej ramach osoby upoważnione mogą badać dokumenty  
i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć 
znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji projektu. 



Dziękuję za uwagę! 


