
   
 
 
 

 
 

Supraśl, 26.10.2016r. 
 
 

Komunikat 
dotyczący naboru 1/2016 tj. konkursu o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-002/16  

ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania – Puszcza Knyszyoska w ramach Działania 9.1  
Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7, RPOWP na lata 2014-
2020; PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2. Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia 

LSR LGD Puszcza Knyszyoska na lata 2014-2020. 
 
 
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyoska informuje, iż z uwagi na aktualizację Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wprowadzono 
następujące zmiany w Ogłoszeniu o naborze: 
 
1. W punkcie 2. Podstawa prawna i dokumenty programowe – str. 7, dotychczasowy zapis:  
 
„40) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 - zwane dalej Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności; 
41) Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięd w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – zwane dalej Wytycznymi w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa;” 
 
otrzymuje brzmienie:  
 
„40) Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 - zwane dalej Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności; 
41) Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięd w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – zwane dalej Wytycznymi w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa;” 
 
 
2. W punkcie 7.6.1. Ocena kwalifikowalności wydatku – strona 23, dotychczasowy zapis:  
 
„Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi 
przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, umową o dofinansowanie i Wytycznymi oraz innymi 
dokumentami, do których stosowania beneficjent zobowiąże się w umowie o dofinansowanie. 
Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie 
realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatnośd oraz w trakcie kontroli projektu, w 
szczególności kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta. Niemniej, na etapie 
oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. 



Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie 
oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku o płatnośd w trakcie 
realizacji projektu, zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu 
zaliczkowego)1. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po 
zakooczeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową o 
dofinansowanie oraz wynikających z przepisów prawa. 
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatkiem kwalifikowanym jest 
wydatek spełniający łącznie następujące warunki: 
a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, z zachowaniem 
warunków określonych w podrozdziale 6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, 
b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami 
regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie, 
c) jest zgodny z RPOWP na lata 2014-2020 i SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, 
d) został uwzględniony w budżecie projektu, z zastrzeżeniem pkt 11 i 12 podrozdziału 8.3 Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków, 
e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, 
f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, 
g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów, z uwzględnieniem pkt 4 i 5 podrozdziału 6.2 Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków, 
h) został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, 
i) został wykazany we wniosku o płatnośd zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i 
przekazywania danych w postaci elektronicznej, 
j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek 
dla wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4 podrozdziału 6.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków, 
k) jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków lub  ogłoszeniu o naborze.  
 
Beneficjent powinien zapewnid aby wydatki finansowane w ramach typów Projektów przewidzianych 
do realizacji w ramach niniejszego naboru były zgodne z poziomem określonym w Wykazie 
dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stanowiącym załącznik nr  10 niniejszego Ogłoszenia. W 
przypadku gdy specyfika projektu wymusza zwiększenie ww. poziomu powinno to byd odpowiednio 
uzasadnione w treści wniosku, np. w polu. „Uzasadnienie poszczególnych wydatków wymagających 
wg beneficjenta dodatkowego uzasadnienia oraz uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT”. 
 
otrzymuje brzmienie:  
 
„Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi 
przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, umową o dofinansowanie i Wytycznymi oraz innymi 
dokumentami, do których stosowania beneficjent zobowiąże się w umowie o dofinansowanie. 
Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie 
realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatnośd oraz w trakcie kontroli projektu, w 
szczególności kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta. Niemniej, na etapie 
oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. 
Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie 
oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku o płatnośd w trakcie 
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realizacji projektu, zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu 
zaliczkowego)2. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po 
zakooczeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową o 
dofinansowanie oraz wynikających z przepisów prawa. 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatkiem kwalifikowanym jest 
wydatek spełniający łącznie następujące warunki: 
a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, z zachowaniem 
warunków określonych w podrozdziale 6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, 
b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami 
regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie, 
c) jest zgodny z RPOWP na lata 2014-2020 i SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, 
d) został uwzględniony w budżecie projektu, z zastrzeżeniem pkt 11 i 12 podrozdziału 8.3 Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków, 
e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, 
f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, 
g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów 
h) został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, lub ze szczegółowymi zasadami określonymi 
przez IZ RPOWP  
i) został wykazany we wniosku o płatnośd zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i 
przekazywania danych w postaci elektronicznej, 
j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek 
dla wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4 podrozdziału 6.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków, 
k) jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków lub określonymi przez IŻ RPOWP w wytycznych 
programowych lub w ogłoszeniu o naborze.  
 
Beneficjent powinien zapewnid aby wydatki finansowane w ramach typów Projektów przewidzianych 
do realizacji w ramach niniejszego naboru były zgodne z poziomem określonym w Wykazie 
dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stanowiącym załącznik nr  10 niniejszego Ogłoszenia. W 
przypadku gdy specyfika projektu wymusza zwiększenie ww. poziomu powinno to byd odpowiednio 
uzasadnione w treści wniosku, np. w polu. „Uzasadnienie poszczególnych wydatków wymagających 
wg beneficjenta dodatkowego uzasadnienia oraz uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT”. 
 
 
3. W punkcie 7.6.2. Wydatki niekwalifikowane – strona 24, dotychczasowy zapis: 
 
„Wydatkiem niekwalifikowalnym jest każdy wydatek lub koszt poniesiony, który nie spełnia 
warunków określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Do katalogu 
wydatków niekwalifikowalnych należą między innymi: 
a) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut, 
b) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na subsydiowanie odsetek lub na 
dotacje na opłaty gwarancyjne w przypadku udzielania wsparcia na te cele, 
c) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji, 
d) kary i grzywny, 
e) świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych (ZFŚS), 
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f) rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta lub prawa 
przysługującego beneficjentowi3, 
g) wpłaty na Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), 
h) wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych, wydatki związane ze sprawami 
sądowymi (w tym wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych) oraz 
koszty realizacji ewentualnych orzeczeo wydanych przez sąd bądź komisje rozjemcze4, z wyjątkiem: 

i) wydatków związanych z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o 
finansach publicznych, po akceptacji IZ RPOWP na lata 2014-2020, 
ii) wydatków wynikających z zastosowania mechanizmu waloryzacji ceny, 
iii) wydatków wynikających ze zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy dokonanego w drodze 
porozumienia, ugody sądowej oraz orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 3571 Kodeksu 
cywilnego, 
iv) wydatków wynikających ze zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego na mocy wyroku sądu, o 
którym mowa w art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego. 
Zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt ii, iii, iv, nie powoduje automatycznego 
zwiększenia kwoty dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie. 

i) wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w 
przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych5, 
j) podatek VAT, który może zostad odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej 
dalej ustawą o VAT, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, z zastrzeżeniem pkt 6 sekcji 6.19.1 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, 
k) wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu6, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów 
opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%, zakup lokali mieszkalnych, 
l) inne niż częśd kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu, 
m) transakcje dokonane w gotówce, których wartośd przekracza równowartośd 15 000 euro 
przeliczonych na PLN według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji - bez względu na 
liczbę wynikających z danej transakcji płatności, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), 
n) wydatki związane z czynnością techniczną polegającą na wypełnieniu formularza wniosku o 
dofinansowanie projektu w przypadku wszystkich projektów, lub formularza wniosku o 
potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku dużych projektów, 
o) premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności, 
naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania i wypłacana przez 
beneficjenta (ang. success fee), 
p) wydatki związane z zakupem nieruchomości i infrastruktury oraz z dostosowaniem lub adaptacją 
budynków i pomieszczeo, za wyjątkiem wydatków ponoszonych jako cross – financing, o którym 
mowa w podrozdziale 8.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z zastrzeżeniem lit. k. 
 
Do współfinansowania nie kwalifikują się wydatki niezgodne z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków, czy też wyłączone przez IZ RPOWP na lata 2014-2020 poprzez 
odpowiednie wytyczne programowe lub umowę o dofinansowanie, o ile pozostaje to zgodne z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. 
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Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. 
Wydatki uznane za niekwalifikowalne, a związane z realizacją projektu, ponosi beneficjent jako strona 
umowy o dofinansowanie projektu.” 
 
otrzymuje brzmienie:  
 
„Wydatkiem niekwalifikowalnym jest każdy wydatek lub koszt poniesiony, który nie spełnia 
warunków określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Do katalogu 
wydatków niekwalifikowalnych należą między innymi: 
a) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut, 
b) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na subsydiowanie odsetek lub na 
dotacje na opłaty gwarancyjne w przypadku udzielania wsparcia na te cele, 
c) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji, 
d) kary i grzywny, 
e) świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych (ZFŚS), 
f) rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta lub prawa 
przysługującego beneficjentowi7, 
g) wpłaty na Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), 
h) koszty postępowania sądowego, wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw 
sądowych oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych8 z wyjątkiem: 

i. wydatków związanych z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o 
finansach publicznych (np. opłata komornicza, koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe), po 
akceptacji IZ RPOWP na lata 2014-2020, 
ii. ponoszonych przez IZ RPOWP wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych, 
iii. wydatków wynikających z zastosowania mechanizmu waloryzacji ceny, 
iv. wydatków wynikających ze zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy dokonanego w drodze 
porozumienia, ugody sądowej oraz orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 3571 Kodeksu 
cywilnego, 
v. wydatków wynikających ze zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego na mocy wyroku sądu, o  
którym mowa w art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.  

Zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt iii, iv, v, nie powoduje automatycznego 
zwiększenia kwoty dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie. IZ PO może w 
wytycznych programowych określid szczegółowe wymogi dotyczące kwalifikowania wydatków 
opisanych w punkcie iii, iv i v, 
i) wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w 
przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych9, 
j) podatek od towarów i usług (VAT), który może zostad odzyskany na podstawie przepisów 
krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, z 
zastrzeżeniem pkt 6 sekcji 6.19.1, 
k) wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu10, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów 
opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%,  
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 7 lub 10 lat liczone jest w miesiącach kalendarzowych od daty nabycia (np.7 lat od dnia 9 listopada 2014 r. to 

okres od tej daty do 9 listopada 2007 r.) 
10

 Metodologia wyliczenia kosztu kwalifikowalnego została przedstawiona w załączniku 2 Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności. 



 
l) zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków dokonanych w ramach celu tematycznego 9 
Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, poniesionych 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięd w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, 
m) inne niż częśd kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu, w szczególności 
marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe, 
n) transakcje11 dokonane w gotówce, których wartośd przekracza równowartośd kwoty, o której 
mowa w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 584, z  późn. zm.),  
o) wydatki poniesione na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie 
projektu w przypadku wszystkich projektów, lub formularza wniosku o potwierdzenie wkładu 
finansowego w przypadku dużych projektów,  
p) premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności, 
naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania i wypłacana przez 
beneficjenta (ang. success fee), 
q) w przypadku projektów współfinansowanych z EFS – wydatki związane z zakupem nieruchomości i 
infrastruktury oraz z dostosowaniem lub adaptacją budynków i pomieszczeo, za wyjątkiem wydatków 
ponoszonych jako cross-financing, o którym mowa w podrozdziale 8.6 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności z zastrzeżeniem lit. l.” 
Do współfinansowania nie kwalifikują się wydatki niezgodne z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków, czy też wyłączone przez IZ RPOWP na lata 2014-2020 poprzez 
odpowiednie wytyczne programowe lub umowę o dofinansowanie, o ile pozostaje to zgodne z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. 
Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. 
Wydatki uznane za niekwalifikowalne, a związane z realizacją projektu, ponosi beneficjent jako strona 
umowy o dofinansowanie projektu.” 
 
 
4. W punkcie 7.6.3. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i rozeznanie rynku  – 
strona 25, dotychczasowy zapis: 
 
„W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez 
podatku od towarów i usług (VAT) oraz w przypadku zamówieo publicznych, dla których nie stosuje 
się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku 
co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub 
innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytao ofertowych w celu 
wybrania najkorzystniejszej oferty. 
 
IZ RPOWP 2014-2020 zobowiąże beneficjenta w umowie o dofinansowanie do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu w sposób 
zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a 
także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków. 
 
Udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu następuje zgodnie z: 
a) ustawą Pzp – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 
ustawy Pzp do jej stosowania, albo 
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 Bez względu na liczbę wynikających z danej transakcji płatności 



b) zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków, w przypadku: 
 beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej 

stosowania, w przypadku zamówieo publicznych przekraczających wartośd 50 tys. PLN netto, 
tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 

 beneficjenta, o którym mowa w lit. a: 
- w przypadku zamówieo publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 
ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i 
usług (VAT), lub 
- w przypadku zamówieo sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN 
netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 

z uwzględnieniem warunków wynikających z podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków, z zastrzeżeniem:  

 W przypadku, gdy beneficjent jest organem administracji publicznej, może on powierzad na 
podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie realizację zadao publicznych w trybie określonym w tej ustawie. 

 W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa innych niż ustawa Pzp 
wyłącza się stosowanie ustawy Pzp, beneficjent, który jest zobowiązany do stosowania Pzp, 
przeprowadza zamówienie publiczne z zastosowaniem tych przepisów. 

 
W przypadku naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego określonych w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków, IZ RPOWP na lata 2014-2020 będąca stroną umowy uznaje całośd lub częśd wydatków 
związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy 
wdrożeniowej. 
Ogólne warunki realizacji zamówieo publicznych określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków. 
Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, instytucje zaangażowane we wdrażanie 
programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS, zobowiązane są do kształtowania 
uregulowao prawnych umożliwiających zamawiającemu uwzględnienie dodatkowych celów 
społecznych podczas realizacji zamówienia publicznego tj. stosowania klauzul społecznych12 zgodnie 
pkt. 7 sekcji 6.5.1 ww. Wytycznych. W związku z powyższym, Beneficjent zostanie zobowiązany do 
określenia rodzaju zamówienia w ramach, którego/ których uwzględni aspekty społeczne zgodnie ze 
wskazanymi przez siebie obszarami w Oświadczeniu o stosowaniu klauzul społecznych (załącznik nr 3 
do Ogłoszenia o naborze), przedkładanym na etapie składania załączników niezbędnych do 
podpisania umowy. Wskazany przez wnioskodawcę zakres zostanie ujęty w umowie o 
dofinansowanie projektu.”  
 
otrzymuje brzmienie:  
 
„Właściwa instytucja zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 
tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w sposób zapewniający przejrzystośd oraz 
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 Klauzule społeczne określone w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 należy rozumied jako społeczne warunki realizacji zamówienia 
społecznego. 



zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie powyższych 
wymogów następuje w drodze zastosowania przepisów Pzp lub zasady konkurencyjności. 
 
Zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. g Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatki w ramach 
projektu muszą byd ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Spełnienie powyższych 
wymogów w przypadku zamówieo o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie 
następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku. 
 
Podmiot zobowiązany do stosowania przepisów Pzp przeprowadza postępowanie zgodnie z jej 
przepisami. Procedura rozeznania rynku i zasada konkurencyjności zostały opisane odpowiednio w 
sekcji 6.5.1 i 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatków.  
 
Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówieo o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. 
PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu 
potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie 
wyższej niż cena rynkowa. 
 
Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, 
niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie 
internetowej beneficjenta13 wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania 
ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej 
trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, 
gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych 
wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron 
internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat 
ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu14 
 
Udzielenie zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie z zasadą 
konkurencyjności w przypadku: 
a) beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówieo 
przekraczających wartośd 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 
b) beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówieo o wartości równej 
lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. 
bez podatku od towarów i usług (VAT), lub w przypadku zamówieo sektorowych o wartości niższej niż 
kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, a jednocześnie 
przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 
 
W przypadku naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie 
zamówienia, IZ RPOWP na lata 2014-2020 będąca stroną umowy uznaje całośd lub częśd wydatków 
związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy 
wdrożeniowej. 
Ogólne warunki realizacji zamówieo określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków. 
 
IZ RPOWP w wytycznych programowych, lub właściwa instytucja będąca stroną umowy o 
dofinansowanie w umowie o dofinansowanie może określid rodzaj zamówieo realizowanych zgodnie 
z Pzp albo zasadą konkurencyjności, w ramach których zobowiązuje beneficjenta do uwzględniania 
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 IZ RPOWP może w wytycznych programowych wskazad inną stronę internetową przeznaczoną do 
umieszczania zapytao ofertowych. 
14

 Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie 
powinna byd uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku 



aspektów społecznych15, np. stosowania kryteriów premiujących oferty podmiotów ekonomii 
społecznej16  oraz stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, 
bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. W przypadku 
projektów współfinansowanych z EFS określenie rodzaju zamówieo, w ramach których zobowiązuje 
się beneficjenta do uwzględniania aspektów społecznych jest obowiązkowe”. 
 
5. W punkcie 7.7. Wkład własny  – strona 27, dodano zapis: 
 
„Wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości)17 był 
współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, jest 
niekwalifikowalny (podwójne finansowanie)” 
 
6. W punkcie 7.9. Budżet projektu   – strona 29, dotychczasowy zapis: 
 
„Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych 
przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeo, nie stanowi wydatku w 
ramach cross-financingu. Należy przy tym pamiętad o przedstawieniu we wniosku o dofinansowanie 
(w sekcji VII.6, pkt. 2) uzasadnienia konieczności zakupu / wynajmu / leasingu / amortyzacji lub innej 
metody pozyskania do projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o 
wartości jednostkowej powyżej 3 500 PLN netto. 
 
Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w 
zatwierdzonym wniosku są niekwalifikowalne. 
Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie mogą przekroczyd 10 % wartości projektu. 
Koniecznośd poniesienia wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych musi byd 
bezpośrednio wskazana we wniosku i uzasadniona. 
W przedmiotowym naborze wartośd środków trwałych (o wartości jednostkowej równej lub wyższej 
niż 350 PLN netto) zakupionych w ramach kosztów bezpośrednich wynosi maksymalnie 10% 
wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym łączna wartośd wydatków poniesionych na zakup 
środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyd 10 % wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 
 
Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności: 
a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio 
zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne 
dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji 
służbowych i szkoleo oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby, 
b) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których 
zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki), 
c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, 
kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki, 
d) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym 
koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu), 
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 Informacja dotycząca aspektów społecznych, w tym sposobu ich ujmowania w realizowanych zamówieniach, 
została ujęta w podręczniku opracowanym przez Urząd Zamówieo Publicznych, dostępnym pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0021/30279/Aspekty_spoleczne_w_zamowieniach_publicznyc
h_Podrecznik_Wydanie_II.pdf 
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 „Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumied zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad 
realizacji przedsięwzięd w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
17

 7 lub 10 lat od daty zakupu, o ile IZ nie zdecyduje inaczej 



e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z 
obsługą administracyjną projektu, 
f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta 
na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, 
g) działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i 
informacyjnych, zakup ogłoszeo prasowych), 
h) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) 
używanych na potrzeby personelu, 
i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie 
ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, 
j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą 
administracyjną projektu, 
k) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu, 
l) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną 
projektu, 
m) koszty ubezpieczeo majątkowych, 
n) koszty ochrony, 
o) koszty sprzątania pomieszczeo związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do 
utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeo, 
p) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 
 
Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych: 
a) 25 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie, 
b) 20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN 
włącznie, 
c) 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN 
włącznie, 
d) 10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN. 
 
W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross-financingiem. 
Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie, zostaną wykazane w ramach kosztów 
bezpośrednich. Podczas oceny kwalifikowalności na etapie wyboru projektu zostanie zweryfikowane, 
czy w ramach zadao określonych w budżecie projektu (w kosztach bezpośrednich) nie zostały 
wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie. Dodatkowo, na etapie realizacji projektu IZ 
RPOWP na lata 2014-2020 zatwierdzając wniosek o płatnośd weryfikuje, czy w zestawieniu 
poniesionych wydatków bezpośrednich załączanym do wniosku o płatnośd, nie zostały wykazane 
wydatki pośrednie określone powyżej. 
W budżecie projektu wnioskodawca wskazuje i uzasadnia źródła finansowania wykazując 
racjonalnośd i efektywnośd wydatków oraz brak podwójnego finansowania. 
We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje formę zaangażowania i szacunkowy wymiar 
czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadao merytorycznych (etat/liczba godzin) 
co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków personelu projektu na etapie wyboru 
projektu oraz w trakcie jego realizacji. 
 
Beneficjent wykazuje we wniosku swój potencjał kadrowy, o ile go posiada, przy czym jako potencjał 
kadrowy rozumie się powiązane z beneficjentem osoby, które zostaną zaangażowane w realizację 
projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które wnioskodawca 
oddeleguje do realizacji projektu. 
    
Przy rozliczaniu poniesionych wydatków nie jest możliwe przekroczenie łącznej kwoty wydatków 
kwalifikowalnych w ramach projektu, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie 
projektu. Ponadto wnioskodawcę obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego 



zadania w budżecie projektu w zatwierdzonym wniosku, przy czym poniesione wydatki nie muszą byd 
zgodne ze szczegółowym budżetem projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku. Samorząd 
Województwa Podlaskiego, będący stroną umowy rozlicza wnioskodawcę ze zrealizowanych zadao w 
ramach projektu. 
 

Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięd w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym na 
etapie podpisania umowy o dofinansowanie wniosku, w oparciu o zasady określone w OWU, po 
otrzymanej pozytywnej opinii z LGD w zakresie planowanych zmian.” 
 
otrzymuje brzmienie:  
 
„Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych 
przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeo, nie stanowi wydatku w 
ramach cross-financingu. Należy przy tym pamiętad o przedstawieniu we wniosku o dofinansowanie 
(w sekcji VII.6, pkt. 2) uzasadnienia konieczności zakupu / wynajmu / leasingu / amortyzacji lub innej 
metody pozyskania do projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o 
wartości jednostkowej powyżej 3 500 PLN netto. 
 
Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w 
zatwierdzonym wniosku są niekwalifikowalne. 
Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie mogą przekroczyd 10 % wartości projektu. 
Koniecznośd poniesienia wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych musi byd 
bezpośrednio wskazana we wniosku i uzasadniona. 
W przedmiotowym naborze wartośd środków trwałych (o wartości jednostkowej równej lub wyższej 
niż 3500 PLN netto) zakupionych w ramach kosztów bezpośrednich wynosi maksymalnie 10% 
wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym łączna wartośd wydatków poniesionych na zakup 
środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyd 10 % wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 
 

Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności: 
a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio 
zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działao 
administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji 
służbowych i szkoleo oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby, 
b) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których 
zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki), 
c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, 
sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym ta dotycząca zamówieo) na potrzeby 
funkcjonowania jednostki, 
d) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym 
koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu), 
e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z 
obsługą administracyjną projektu, 
f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta 
na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, 
g) działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i 
informacyjnych, zakup ogłoszeo prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o 
projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.), 
h) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) 
używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a – d” 
i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie 
ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, 



j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą 
administracyjną projektu, 
k) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu, 
l) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną 
projektu, 
m) koszty ubezpieczeo majątkowych, 
n) koszty ochrony, 
o) koszty sprzątania pomieszczeo związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do 
utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeo, 
p) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 
 

Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych: 
a) 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich18 do 830 
tys. PLN włącznie, 
b) 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich19 
powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie, 
c) 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich20 
powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie, 
d) 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich21 
przekraczającej 4 550 tys. PLN. 
 
W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross-financingiem. 
Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie, zostaną wykazane w ramach kosztów 
bezpośrednich. Podmiot dokonujący oceny kwalifikowalności na etapie wyboru projektu ma 
obowiązek zweryfikowad, czy w ramach zadao określonych w budżecie projektu (w kosztach 
bezpośrednich) nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie. Dodatkowo, na etapie 
realizacji projektu IZ RPOWP na lata 2014-2020 zatwierdzając wniosek o płatnośd weryfikuje, czy w 
zestawieniu poniesionych wydatków bezpośrednich załączanym do wniosku o płatnośd, nie zostały 
wykazane wydatki pośrednie określone powyżej. 
W budżecie projektu wnioskodawca wskazuje i uzasadnia źródła finansowania wykazując 
racjonalnośd i efektywnośd wydatków oraz brak podwójnego finansowania. 
We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje formę zaangażowania i szacunkowy wymiar 
czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadao merytorycznych (etat/liczba godzin) 
co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków personelu projektu na etapie wyboru 
projektu oraz w trakcie jego realizacji. 
 
Przy rozliczaniu poniesionych wydatków nie jest możliwe przekroczenie łącznej kwoty wydatków 
kwalifikowalnych w ramach projektu, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie 
projektu. Ponadto wnioskodawcę obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego 
zadania w budżecie projektu w zatwierdzonym wniosku, przy czym poniesione wydatki nie muszą byd 
zgodne ze szczegółowym budżetem projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku. Samorząd 
Województwa Podlaskiego, będący stroną umowy rozlicza wnioskodawcę ze zrealizowanych zadao w 
ramach projektu. 
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  Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnieo, o których mowa w Wytycznych w zakresie  realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
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Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięd w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym na 
etapie podpisania umowy o dofinansowanie wniosku, w oparciu o zasady określone w OWU, po 
otrzymanej pozytywnej opinii z LGD w zakresie planowanych zmian”. 
 
 
7. W punkcie 7.10 Uproszczone metody rozliczania wydatków – strona 31, dotychczasowy zapis:  
 
„W niniejszym naborze możliwe jest stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w 
postaci kwot ryczałtowych. 
W projektach, których wartośd wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej 
w PLN równowartości 100.000 EUR22, stosowanie wyżej wymienionej uproszczonej metody 
rozliczania wydatków jest obligatoryjne ze względu na brzmienie kryterium: „Projekty o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego23 są 
rozliczane 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 projekty o wartości przekraczającej 100 
000 EUR wkładu publicznego24 - na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków” z poniższym 
zastrzeżeniem:  

Nie dopuszcza się stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku, gdy 
wszystkie działania/zadania projektu są realizowane z zastosowaniem zasady uczciwej 
konkurencji, o której mowa poniżej. Oznacza to, że projekty o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego, w których wszystkie 
działania/zadania projektu są realizowane z zastosowaniem zasady uczciwej konkurencji nie 
mogą byd przyjmowane do dofinansowania. 
Jeżeli jednak tylko częśd działao/zadao projektu realizowanych jest z zastosowaniem niżej 
wymienionej zasady, w ramach projektu mogą byd stosowane uproszczone metody rozliczania 
wydatków (tj. kwoty ryczałtowe). 
Udzielenie zamówienia z zastosowaniem zasady uczciwej konkurencji w ramach projektu 
następuje zgodnie z: 
a) ustawą Pzp - w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 
3 ustawy Pzp do jej stosowania, 
albo 
b) zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków (…), w przypadku: 
i. beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej 
stosowania, w przypadku zamówieo publicznych przekraczających wartośd 50 tys. PLN netto, 
tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 
ii. beneficjenta, o którym mowa w lit. a: 
- w przypadku zamówieo publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 
ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i 
usług (VAT), lub 
- w przypadku zamówieo sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN 
netto, tj. bez podatku towarów i usług (VAT), 
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 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosowad miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez 
KE aktualny na dzieo ogłoszenia naboru. Kurs publikowany na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  
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 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosowad miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez 
KE aktualny na dzieo ogłoszenia naboru. 
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 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosowad miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez 
KE aktualny na dzieo ogłoszenia naboru. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm


z uwzględnieniem warunków wynikających z podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków (…), z zastrzeżeniem poniższych punktów: 
1) W przypadku, gdy beneficjent jest organem administracji publicznej, może on powierzad na 
podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie realizację zadao publicznych w trybie określonym w tej ustawie. 
2) W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa innych niż ustawa Pzp 
wyłącza się stosowanie ustawy Pzp, beneficjent, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp, 
przeprowadza zamówienie publiczne z zastosowaniem tych przepisów. 

Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie 
zatwierdzenia wniosku. Jedno zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową. 
 
Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku 
zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie ich 
poniesienia, jednak IZ będąca stroną umowy uzgadnia z Wnioskodawcą warunki kwalifikowalności 
kosztów, w szczególności ustala dokumentację, potwierdzającą wykonanie rezultatów, produktów 
lub zrealizowanie działao zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem. Weryfikacja wydatków 
zadeklarowanych według uproszczonej metody dokonywana jest w oparciu o faktyczny postęp 
realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu. 
W ramach kwoty ryczałtowej wydatki objęte cross-financingiem, wydatki przeznaczone na zakup 
środków trwałych oraz inne wydatki objęte limitami, o których mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków lub umowie o dofinansowanie wykazywane są we wniosku o płatnośd 
do wysokości limitu określonego w zatwierdzonym wniosku. 
 
W przypadku niezrealizowania założonych w umowie o dofinansowanie wskaźników produktu lub 
rezultatu, płatności powinny ulec odpowiedniemu obniżeniu. W przypadku kwot ryczałtowych – w 
razie niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana 
kwota jest uznana jako niekwalifikowalna (rozliczenie w systemie „spełnia - nie spełnia”). 
 
W przypadku realizacji zadania niezgodnie z podstawowymi założeniami wniosku o dofinansowanie 
(zgodnie z warunkami zawartej umowy) uznane zostanie, iż Beneficjent nie wykonał zadania 
prawidłowo oraz nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej. 
 
Wydatki, które Beneficjent poniósł na zadanie objęte kwotą ryczałtową, która nie została uznana za 
rozliczoną, uznaje się za niekwalifikowalne. 
 
Jednocześnie stosowanie kwot ryczałtowych wyliczonych w oparciu o szczegółowy budżet projektu 
określony przez wnioskodawcę w projektach o wartości wkładu publicznego (środków publicznych) 
przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR nie jest możliwe. Należy mied na 
uwadze, że jeśli w wyniku negocjacji wartośd projektu spadnie poniżej 100.000 Euro wówczas nie jest 
możliwe zastosowanie uproszczonej metody rozliczania wydatków. Jest to jednoznaczne z tym, że 
kryterium dotyczące ryczałtowego rozliczania projektu uznane zostanie za niespełnione, a projekt 
zostanie odrzucony.” 
 
otrzymuje brzmienie:  
 
„W niniejszym naborze możliwe jest stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w 
postaci kwot ryczałtowych. 



W projektach, których wartośd wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej 
w PLN równowartości 100.000 EUR25, stosowanie wyżej wymienionej uproszczonej metody 
rozliczania wydatków jest obligatoryjne ze względu na brzmienie kryterium: „Projekty o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego26 są 
rozliczane 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 projekty o wartości przekraczającej 100 
000 EUR wkładu publicznego27 - na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków” z poniższym 
zastrzeżeniem, iż uproszczonych metod rozliczania wydatków nie można stosowad w przypadku, gdy 
realizacja projektu jest zlecana w całości wykonawcy zgodnie z podrozdziałem 6.5 Zamówienia 
udzielane w ramach projektów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.  
 
Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie 
zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu. Jedno zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową. 
 
Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku 
zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie ich 
poniesienia, jednak IZ będąca stroną umowy uzgadnia z Wnioskodawcą warunki kwalifikowalności 
kosztów, w szczególności ustala dokumentację, potwierdzającą wykonanie rezultatów, produktów 
lub zrealizowanie działao zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. 
Weryfikacja wydatków zadeklarowanych według uproszczonej metody dokonywana jest w oparciu o 
faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu. 
W ramach kwoty ryczałtowej wydatki objęte cross-financingiem, wydatki przeznaczone na zakup 
środków trwałych oraz inne wydatki objęte limitami, o których mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków lub umowie o dofinansowanie wykazywane są we wniosku o płatnośd 
do wysokości limitu określonego w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
W przypadku niezrealizowania założonych w umowie o dofinansowanie wskaźników produktu lub 
rezultatu, płatności powinny ulec odpowiedniemu obniżeniu. W przypadku kwot ryczałtowych – w 
razie niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana 
kwota jest uznana jako niekwalifikowalna (rozliczenie w systemie „spełnia - nie spełnia”). 
 
W przypadku realizacji zadania niezgodnie z podstawowymi założeniami wniosku o dofinansowanie 
(zgodnie z warunkami zawartej umowy) uznane zostanie, iż Beneficjent nie wykonał zadania 
prawidłowo oraz nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej. 
 
Wydatki, które Beneficjent poniósł na zadanie objęte kwotą ryczałtową, która nie została uznana za 
rozliczoną, uznaje się za niekwalifikowalne. 
 
Jednocześnie stosowanie kwot ryczałtowych wyliczonych w oparciu o szczegółowy budżet projektu 
określony przez wnioskodawcę w projektach o wartości wkładu publicznego (środków publicznych) 
przekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR nie jest możliwe. Należy mied na 
uwadze, że jeśli w wyniku negocjacji wartośd projektu spadnie poniżej 100.000 Euro wówczas nie jest 
możliwe zastosowanie uproszczonej metody rozliczania wydatków. Jest to jednoznaczne z tym, że 
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 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosowad miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez 
KE aktualny na dzieo ogłoszenia naboru. Kurs publikowany na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  
26

 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosowad miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez 
KE aktualny na dzieo ogłoszenia naboru. 
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kryterium dotyczące ryczałtowego rozliczania projektu uznane zostanie za niespełnione, a projekt 
zostanie odrzucony.” 
 
 
8. W punkcie 7.11 Zlecanie usług merytorycznych – strona 33, dotychczasowy zapis:  
 
„Zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, 
nie będącym personelem projektu, realizacji działao merytorycznych przewidzianych w ramach 
danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej. Jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy 
rozumied: 
a) zakupu pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, chyba że stanowią 
one częśd zleconej usługi merytorycznej, 
b) angażowania personelu projektu. 
 

Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowid wydatki 
kwalifikowalne pod warunkiem, że są wskazane w zatwierdzonym wniosku. 
Wartośd wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie powinna 
przekraczad 30% wartości projektu chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało 
wskazane we wniosku. 
 

Faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej należy udokumentowad zgodnie z umową zawartą 
z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac, itp. 
 

Nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez beneficjenta partnerom projektu i 
odwrotnie. 
UWAGA: Pozostałe zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków są uregulowane w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‐2020”. 
 
Zostaje usunięty.  
 
 
9. Punkt 7.12 Pomoc publiczna/ de minimis, strona 33,  
 
otrzymuje brzmienie:  Punkt 7.11 Pomoc publiczna/ de minimis 
 
 
10. Informacja o zmianie załącznika nr 7 do Ogłoszenia: 
Informujemy, iż zmianie uległ Załącznik nr 7 do Ogłoszenia: Instrukcja wypełniania wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie usunięcia zapisów mówiących o tym, iż wartośd wydatków 
związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie może przekroczyd 30% 
wartości projektu oraz aktualizacji wartości środków trwałych. 
 
 

Zmiany obowiązują do momentu aktualizacji obowiązujących Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
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