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                                                                                                                     Białystok, 26.07.2016 r. 

 

 

Komunikat dotyczący naboru 

nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/16 

ogłoszonego w ramach  

Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 

 

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z wydłużonym do 16 sierpnia 2016 roku do godz. 15:00 

terminem naboru, zmianie uległo Wezwanie oraz załączniki do Wezwania: Załącznik nr 1 (Instrukcja 

wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji lokalnej grupy działania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020), Załącznik nr 4 (Wzór karty weryfikacji 

wniosków w ramach RLKS) oraz Załącznik nr 7 (Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług).   

 

Zmiany w Wezwaniu oraz Załączniku nr 1 do Wezwania dotyczą bezpośrednio okresu realizacji projektu na 

wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji lokalnych grup działania, dla których funduszem wiodącym EFS. 

 

1. Wezwanie uległo zmianie w zakresie niżej wymienionym: 

Było: 

Przyjmowanie wniosków trwa w okresie od dnia 20.06.2016 r. do dnia 19.07.2016 r. 

Jest: 

Przyjmowanie wniosków trwa w okresie od dnia 20.06.2016 r. do dnia 16.08.2016 r. 

 

II. Informacje ogólne – dodano punkt 6): 

6) Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl.   

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań,  

IZ RPOWP zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się 

najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do 

momentu opublikowania zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa wnioskodawcy, którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli 

wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie mogą ponosić negatywnych 

konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.  

 

III. Przedmiot naboru - doprecyzowano zapisy: 

Było: 

3.  Pomoc na bieżącą działalność związaną z realizacją strategii oraz działania aktywizacyjne dotyczące strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przyznawana jest LGD, która spełnia warunki 

wynikające z art. 18 ustawy RLKS, tj. LGD jest stroną umowy ramowej w przypadku, gdy umowa ramowa 

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/
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została zawarta pod warunkiem o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy RLKS – jeżeli jest spełniony ten 

warunek. 

Jest: 

3.  Pomoc na bieżącą działalność związaną z realizacją strategii oraz działania aktywizacyjne dotyczące strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przyznawana jest LGD, która spełnia warunki 

wynikające z art. 18 ustawy RLKS, tj. LGD jest stroną umowy warunkach i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwana dalej umową ramową), a w przypadku gdy 

umowa ramowa została zawarta pod warunkiem o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy RLKS – jeżeli jest 

spełniony ten warunek. 

 

III. Przedmiot naboru - przeformułowano zapisy: 

Było: 

6. W okresie realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do: 

1) realizacji Projektu oraz zobowiązań, o których mowa w § 5 Umowy ramowej z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 

pkt 19 Umowy ramowej – do ostatniego dnia terminu złożenia końcowego wniosku o płatność; 

2) zatrudniania pracowników w łącznym wymiarze co najmniej
1
: 

a) 3 etatów – w przypadku gdy Europejski Fundusz Społeczny jest funduszem wiodącym, a obszar 

objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców; 

b)  4 etatów – w przypadku gdy Europejski Fundusz Społeczny jest funduszem wiodącym, a obszar 

objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców; 

c) 5 etatów – w przypadku gdy Europejski Fundusz Społeczny jest funduszem wiodącym, a obszar 

objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i nie więcej niż 150 000 mieszkańców; 

 - przy czym przeciętny wymiar zatrudnienia będzie weryfikowany jako średnia arytmetyczna liczby 

etatów w okresie od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i aktywizacji do 

dnia złożenia wniosku o płatność, za wyjątkiem wniosku o płatność o zaliczkę, o którym mowa w §5 ust. 

1 pkt 1 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020 (dalej OWU), stanowiących załącznik do umowy o dofinansowanie projektu; (...) 

5) dokumentowania zrealizowania Projektu lub jego części oraz przechowywania całości dokumentacji 

związanej z otrzymanym dofinansowaniem na Projekt nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku,  

z zastrzeżeniem§ 15 OWU. 

Jest: 

6.  W okresie realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do: 

1) realizacji Projektu oraz zobowiązań, o których mowa w § 5 Umowy ramowej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 

pkt 19 Umowy ramowej; 

3) zatrudniania pracowników w łącznym wymiarze co najmniej
2
: 

a) 3 etatów
3
 – w przypadku gdy Europejski Fundusz Społeczny jest funduszem wiodącym,  

a obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców; 

b)  4 etatów – w przypadku gdy Europejski Fundusz Społeczny jest funduszem wiodącym,  

a obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców; 

                                                           
1 Za zgodą IZ RPOWP będzie możliwe zmniejszenie liczby zatrudnionych na etat pracowników biura LGD po 31 grudnia 2018 r. 

Przedmiotowa zmiana będzie wprowadzana w formie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i aktywizacji.  

LGD wypełniając wniosek o dofinansowanie projektu na koszty bieżące  i aktywizacji, począwszy od 01 stycznia 2019 r., może 

zaplanować w budżecie projektu wydatki związane z ewentualnym zmniejszeniem etatów, o którym mowa powyżej. 
2 Za zgodą IZ RPOWP będzie możliwe zmniejszenie liczby zatrudnionych na etat pracowników biura LGD po 31 grudnia  

2018 r. (w ramach kolejnych projektów na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji). 
3 Ilekroć w Wezwaniu jest mowa o etacie rozumie się przez to stosunek pracy powstały na podstawie umowy o pracę. 
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c) 5 etatów – w przypadku gdy Europejski Fundusz Społeczny jest funduszem wiodącym,  

a obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i nie więcej niż 150 000 

mieszkańców; 

 - przy czym przeciętny wymiar zatrudnienia będzie weryfikowany jako średnia arytmetyczna liczby 

etatów w danym roku realizacji projektu - za wyjątkiem roku 2016, w którym pomiar wymaganego 

poziomu zatrudnienia będzie weryfikowany co najmniej w ramach ostatniego złożonego w tym roku 

wniosku o płatność; (...) 

5) dokumentowania zrealizowania Projektu lub jego części oraz przechowywania całości dokumentacji 

związanej z otrzymanym dofinansowaniem na Projekt, z uwzględnieniem § 15 OWU. 

 

V. Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie - zmiana zapisu: 

Było: 

2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w wersji elektronicznej (plik xml), będzie prowadzony od 

dnia 20.06.2016 r. od godziny 08:00 do dnia 19.07 2016 r. do godziny 15:00.  

Jest: 

2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w wersji elektronicznej (plik xml), będzie prowadzony od 

dnia 20.06.2016 r. od godziny 08:00 do dnia 16.08.2016 r. do godziny 15:00.  

 

X. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów - dodano punkty 5) i 6): 

5. Maksymalna kwota środków przeznaczona na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji danej lokalnej 

grupy działania, dla której funduszem wiodącym jest EFS, została wskazana w § 4 ust. 3 umowy ramowej. 

IZ RPOWP zastrzega, iż ww. kwota wskazana w umowie ramowej jest przeznaczona na wsparcie 

funkcjonowania LGD w latach 2016-2023.  

6. W ramach niniejszego Wezwania kwota środków, jaka może być przeznaczona na wsparcie funkcjonowania 

danej LGD w latach 2016-2017, będzie wynikała z zatwierdzonego do realizacji wniosku o dofinansowanie 

projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji. 

 

XV. Weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji - 

zmieniono zapisy: 

Było: 

4 

Projekt o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 

EUR wkładu publicznego
4
 jest rozliczany uproszczonymi metodami, o których mowa 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a projekt o wartości przekraczającej 100 000 

EUR wkładu publicznego
5
 - na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

Jest: 

4 

Projekt o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 

EUR wkładu publicznego
6
 jest rozliczany uproszczonymi metodami, o których mowa 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

                                                           
4 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia  

konkursu. 
5 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia  
konkursu. 
6 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia  

konkursu. 
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Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a projekt o wartości przekraczającej 100 000 

EUR wkładu publicznego
7
 - na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. 

 

Było: 

6 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu
8
, w tym opisu: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości 

docelowej wskaźników rezultatu, a także sposobu identyfikacji wystąpienia takich 

sytuacji (zajścia ryzyka); 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą 

mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

Jest: 

6 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu
9
, w tym opisu: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości 

docelowej wskaźników rezultatu, a także sposobu identyfikacji wystąpienia takich 

sytuacji (zajścia ryzyka); 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą 

mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

 

 

XVII. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków - dodano punkt 2 i zmieniono zapisy: 

Było: 

2. Początek okresu kwalifikowalności dla kosztów bieżących i aktywizacji nie może być wcześniejszy niż 

data podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność (umowa ramowa), z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione 

przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu Projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data 

kwalifikowalności wydatków jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż  

31 grudnia 2023 r. 

3. Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym  

w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, 

zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową.  

W takim przypadku wydatki te, mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki 

kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Jest: 

2.  Okres realizacji projektu nie może przekraczać daty: 31.12.2017 r. 

3. Początek okresu kwalifikowalności dla kosztów bieżących i aktywizacji nie może być wcześniejszy  

niż data podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność (umowa ramowa), z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione 

przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu Projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data 

kwalifikowalności wydatków jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż  

31 grudnia 2017 r. 

4. Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie  

o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, zostaną 

poniesione do 31 grudnia 2017 r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim 

                                                           
7 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 

ogłoszenia  konkursu. 
8 Dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. 
9 Dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. 
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przypadku wydatki te, mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki 

kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

 

XIX. Wydatki niekwalifikowalne - doprecyzowanie zapisów przypisu: 

Było: 

- ubezpieczenia na życie pracowników
10

 (z wyjątkiem ubezpieczeń na życie w zakresie obowiązkowego 

ubezpieczenia NNW w przypadku zagranicznych podróży służbowych) 

Jest: 

- ubezpieczenia na życie pracowników
11

 (z wyjątkiem ubezpieczeń na życie w zakresie obowiązkowego 

ubezpieczenia NNW w przypadku zagranicznych podróży służbowych) 

 

XXVI. Postanowienia końcowe - doprecyzowano zapisy: 

Było: 

IZ RPOWP szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia weryfikacji wniosków złożonych w ramach naboru 

przypadnie na lipiec – sierpień 2016 roku. 

 

Czas trwania poszczególnych etapów weryfikacji ww. wniosków - wyniesie odpowiednio:  

 nabór wniosków – od 20.06.2016 r. do 19.07.2016 r.; 

 weryfikacja warunków udzielenia wsparcia – w ciągu 21/42
12

 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku 

uzupełnionego/poprawionego do IZ RPOWP; 

 wysłanie do Projektodawcy pisma informującego o pozytywnej weryfikacji wniosku i możliwości 

uzyskania dofinansowania projektu - niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji wniosku. 

 

Jest: 

IZ RPOWP szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia weryfikacji wniosków złożonych w ramach naboru 

przypadnie na sierpień – wrzesień 2016 roku. 

Czas trwania poszczególnych etapów weryfikacji ww. wniosków - wyniesie odpowiednio:  

 nabór wniosków - od 20.06.2016 r. do 16.08.2016 r.; 

 weryfikacja warunków udzielenia wsparcia - w ciągu 21/42
13

 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku 

uzupełnionego/poprawionego do IZ RPOWP; 

 wysłanie do Projektodawcy pisma informującego o pozytywnej weryfikacji wniosku i możliwości 

uzyskania dofinansowania projektu - niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji wniosku. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 O ile pracownik w projekcie współfinansowanym z EFS jest zatrudniony na etat (pozostaje w stosunku pracy) i z jego/jej 

wynagrodzenia jest odprowadzana składka na dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie, to wydatek ten można ująć w 

wynagrodzeniu finansowanym z EFS, o ile pomniejsza kwotę netto wypłacaną pracownikowi. Składka na dobrowolne grupowe 

ubezpieczenie na życie nie może bowiem zwiększać wynagrodzenia dla pracownika, którego stanowisko jest finansowane z EFS. 
11 O ile pracownik w projekcie współfinansowanym z EFS jest zatrudniony na etat i z jego/jej wynagrodzenia jest odprowadzana składka 

na dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie, to wydatek ten można ująć w wynagrodzeniu finansowanym z EFS, o ile pomniejsza 

kwotę netto wypłacaną pracownikowi. Składka na dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie nie może bowiem zwiększać 

wynagrodzenia dla pracownika, którego stanowisko jest finansowane z EFS. 
12 Jeżeli umowa ramowa została zawarta pod warunkiem, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o RLKS. 
13 Jeżeli umowa ramowa została zawarta pod warunkiem, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o RLKS. 
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Załącznik nr 1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji lokalnej grupy 

działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  

2014-2020) - uległ zmianie w zakresie niżej wymienionym:  

 

III.5 Zasady Horyzontalne 

Było: 

Uwaga: W przypadku gdy projekt w żaden sposób nie wpływa na realizację danej polityki horyzontalnej należy 

zaznaczyć opcję Neutralny, a w uzasadnieniu dopuszcza się wpisanie „Nie dotyczy”. Jednakże należy wziąć  

po uwagę iż, dla polityk horyzontalnych: Równość szans i niedyskryminacja oraz Równouprawnienie płci 

niezbędne jest wykazanie uzasadnienia.  

Jest: 

Uwaga: Dla polityk horyzontalnych: Równość szans i niedyskryminacja oraz Równouprawnienie płci  

niezbędne jest wykazanie uzasadnienia. Natomiast w przypadku, gdy projekt w żaden sposób nie wpływa na 

realizację pozostałych polityk horyzontalnych należy zaznaczyć opcję Neutralny, a w uzasadnieniu dopuszcza 

się wpisanie „Nie dotyczy”.  

IV.3.1 Wskaż cel główny projektu  

Było: 

W punkcie IV.3.1 wniosku należy wskazać cel główny projektu.  

W przypadku projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji należy wskazać: Wdrożenie operacji ujętych 

w ramach Lokalnej strategii rozwoju .....[należy dokończyć nazwę poprzez wskazanie nazwy danej strategii], 

w tym zaplanowanego wsparcia w zakresie realizacji Planu Komunikacji .. do 31 grudnia 2023 r. 

Jest: 

W punkcie IV.3.1 wniosku należy wskazać cel główny projektu.  

W przypadku projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji należy wskazać: Wdrożenie operacji ujętych 

w ramach Lokalnej strategii rozwoju ..... [należy dokończyć nazwę poprzez wskazanie nazwy danej strategii], 

w tym zaplanowanego wsparcia w zakresie realizacji Planu Komunikacji ... do 31 grudnia 2017 r. 

V.2 Planowany termin zakończenia realizacji projektu 

Było: 

Należy wskazać przy użyciu przycisku Kalendarz datę zakończenia realizacji projektu, przy czym data ta nie 

może być późniejsza niż 31 grudnia 2023 r. Data zakończenia realizacji projektu nie powinna uwzględniać 

czasu na złożenie końcowego wniosku o płatność i finalne rozliczenie projektu, w tym dokonywanie 

ostatecznych płatności związanych z realizacją projektu. Możliwe jest bowiem ponoszenie wydatków po okresie 

realizacji projektu pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do tego okresu, zostaną poniesione do 31 grudnia 

2023 roku oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. Wniosek o płatność końcową składany 

jest zgodnie z umową o dofinansowanie po zakończeniu okresu realizacji projektu.  

Wypełnienie okresu realizacji projektu jest warunkiem niezbędnym do wprowadzenia danych  

dla działań realizowanych w ramach zadań zdefiniowanych w punkcie V.3 Zakres rzeczowy projektu.  

W przypadku projektu należy wskazać: 31.12.2023 r. 

Jest:  

Należy wskazać przy użyciu przycisku Kalendarz datę zakończenia realizacji projektu, przy czym data ta nie 

może być późniejsza niż 31 grudnia 2017 r. Data zakończenia realizacji projektu nie powinna uwzględniać 

czasu na złożenie końcowego wniosku o płatność i finalne rozliczenie projektu, w tym dokonywanie 

ostatecznych płatności związanych z realizacją projektu. Możliwe jest bowiem ponoszenie wydatków po okresie 

realizacji projektu pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do tego okresu, zostaną poniesione do 31 grudnia 

2017 roku oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. Wniosek o płatność końcową składany 

jest zgodnie z umową o dofinansowanie po zakończeniu okresu realizacji projektu.  
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Wypełnienie okresu realizacji projektu jest warunkiem niezbędnym do wprowadzenia danych dla działań 

realizowanych w ramach zadań zdefiniowanych w punkcie V.3 Zakres rzeczowy projektu. W przypadku 

projektu należy wskazać: 31.12.2017 r. 

 

V.3 Zakres rzeczowy projektu 

Było: 

Zadanie 3) Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR. 

Realizacja Zadania obejmuje m.in. realizację wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego  

i pracowników biura LGD.  

W ramach tego Zadania możliwe jest finansowanie m.in.  zarówno indywidualnych/zbiorowych szkoleń 

pracowników, jak i wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń (m.in. wynajem 

pomieszczeń, zakwaterowanie, transport, wyżywienie uczestników szkoleń, zakup usług szkoleniowych  

i dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.  

Warunkiem finansowania szkolenia jest zgodność tematyki z polityką szkoleniową jednostki organizacyjnej lub 

zakresem obowiązków pracownika.  

Kwalifikowalność wydatków szkoleniowych powinna zostać potwierdzona odpowiednim dokumentem,  

z którego wynika udział lub ukończenie szkolenia. W przypadku, gdy dokument, o którym mowa powyżej jest 

wydawany po zakończeniu realizacji projektu, w ramach którego szkolenie zostało sfinansowane, beneficjent 

powinien niezwłocznie uzupełnić dokumentację projektu.  

Zakup materiałów szkoleniowych (np. podręczników) jest kwalifikowalny w przypadku, gdy szkolenie jest 

organizowane przez beneficjenta i materiały te są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Zakup materiałów 

szkoleniowych jest niekwalifikowalny w przypadku, gdy pracownik uczestniczy w indywidualnych formach 

kształcenia (np. kursy) i na własne potrzeby planuje zakupić dodatkowe materiały szkoleniowe. Koszty szkoleń 

dla pracowników są kwalifikowalne tylko w przypadku, gdy tematyka szkoleń jest bezpośrednio związana  

z zagadnieniami dotyczącymi realizacji projektów w ramach funduszy polityki spójności lub dotyczy 

podnoszenia kwalifikacji w zakresie procesów obsługi klienta.   

Wydatki związane z formami szkoleniowymi, w których ostatecznie pracownik nie uczestniczył, stanowią 

wydatek niekwalifikowalny. 

Jest:  

Zadanie 3) Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR. 

Realizacja Zadania obejmuje m.in. realizację wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego  

i pracowników biura LGD.  

W ramach tego Zadania możliwe jest finansowanie m.in.  zarówno indywidualnych/zbiorowych szkoleń 

pracowników (dotyczących np. realizacji projektów w ramach funduszy polityki spójności oraz  

w ramach PROW 2014-2020, podnoszenia kwalifikacji w zakresie procesów obsługi klienta, itp.), jak  

i wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń (m.in. wynajem pomieszczeń, 

zakwaterowanie, transport, wyżywienie uczestników szkoleń, zakup usług szkoleniowych i dydaktycznych 

niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.  

Warunkiem finansowania szkolenia jest zgodność tematyki z polityką szkoleniową jednostki organizacyjnej lub 

zakresem obowiązków pracownika.  

Kwalifikowalność wydatków szkoleniowych powinna zostać potwierdzona odpowiednim dokumentem,  

z którego wynika udział lub ukończenie szkolenia. W przypadku, gdy dokument, o którym mowa powyżej jest 

wydawany po zakończeniu realizacji projektu, w ramach którego szkolenie zostało sfinansowane, beneficjent 

powinien niezwłocznie uzupełnić dokumentację projektu.  

Zakup materiałów szkoleniowych (np. podręczników) jest kwalifikowalny w przypadku, gdy szkolenie jest 

organizowane przez beneficjenta i materiały te są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Zakup materiałów 

szkoleniowych jest niekwalifikowalny w przypadku, gdy pracownik uczestniczy w indywidualnych formach 

kształcenia (np. kursy) i na własne potrzeby planuje zakupić dodatkowe materiały szkoleniowe.  
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Wydatki związane z formami szkoleniowymi, w których ostatecznie pracownik nie uczestniczył, stanowią 

wydatek niekwalifikowalny. 

 

VI.2 Wskaźniki rezultatu - dodano zapis:  

Przykładowe wskaźniki specyficzne dla projektu znajdują się w Załączniku nr 6 Szczegółowego Opisu 

Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

w Rozdziale 1. Zasady realizacji projektów w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji na realizację LSR, 

dla których funduszem wiodącym jest Europejski Fundusz Społeczny, w części dotyczącej wniosku  

o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji. 

 

VII. Budżet projektu  

Było: 

Budżet projektu przedstawiany jest w formie budżetu zadaniowego, co oznacza wskazanie kosztów 

bezpośrednich (tj. kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu). 

Wyłączeniem zapisów Wytycznych kwalifikowalności jest możliwość wykazania wydatków umieszczonych  

w ramach kosztów pośrednich (tj. kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu w rozumieniu ww. 

Wytycznych) jako kosztów bezpośrednich w projekcie na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji. 

Jest: 

Budżet projektu przedstawiany jest w formie budżetu zadaniowego, co oznacza wskazanie kosztów 

bezpośrednich (tj. kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu). 

 

 

 

 


