
Pytania i odpowiedzi – stan na 21 września 2020 r. 

Pytanie numer 1 

Załóżmy, że koszt zatrudnienia eksperta ds. funduszy przekroczy kwotę 20 000 zł netto dla 

okresu trwania projektu. Czy jeśli ponoszony będzie z wkładu własnego, a nie z dotacji, to czy 

przy wyborze eksperta również trzeba stosować procedurę konkurencyjną? 

Odpowiedź: 

Tak, w takiej sytuacji również trzeba stosować procedurę konkurencyjną. Sfinansowanie 

danej pozycji budżetowej z wkładu własnego nie wyłącza stosowania w tym zakresie 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-20201. 

W opisanej sytuacji procedura konkurencyjna nie miałaby zastosowania tylko w jednym 

przypadku. Wówczas, gdy ekspert ds. funduszy europejskich zostałby przez dotacjobiorcę 

zatrudniony na podstawie umowy o pracę.  

Należy pamiętać, że zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i składki na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne płacone przez pracownika i pracodawcę, a także składka na Fundusz 

Pracy, są kosztami kwalifikowalnymi.  

Pytanie numer 2 

Ad Liczba unikalnych użytkowników (uu) materiałów merytorycznych opublikowanych w 

ramach projektu na SG portalu (w tym materiały promujące i linkujące do Serwisu). 

Czy chodzi o liczbę unikalnych użytkowników, którzy wejdą na SG portalu w czasie, gdy jest 

emitowany na niej link/zajawka/inne elementy promujące treści powstałe w ramach 

projektu? Jeśli tak, to biorąc pod uwagę, że jednym z wymogów projektu jest, by na SG przez 

cały czas była dostępna belka (lub inny odnośnik) do Serwisu Sponsorowanego, oznacza to, 

że w tym polu należy podać po prostu liczbę UU, którzy odwiedzą SG portalu przez czas 

trwania projektu (~2 miesiące) 

Odpowiedź: 

Nie chodzi nam o liczbę UU, którzy widzieli stały element kierujący do Serwisu 

sponsorowanego np. dodatkową zakładkę Fundusze Europejskie, czy dodatkową sekcję w 

pasku nawigacji itp. Chodzi o liczbę UU materiałów merytorycznych opublikowanych na SG 

portalu. To może być baner, obrazek, zajawka artykułu itp., które będą prowadziły do 

zaproponowanych przez Państwa materiałów kontentowych. 

                                                             
1
 Dokument znajduje się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-
rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/


Pytanie numer 3 

Ad Koszt dotarcia do 1 (uu) materiałów merytorycznych opublikowanych w ramach projektu 

na SG portalu (w tym materiały promujące i linkujące do Serwisu). 

To jest, jak rozumiemy, stosunek wysokości dotacji, o którą Wykonawca wnioskuje, do liczby 

UU z punktu 1? 

Odpowiedź: 

Całkowity koszt dotacji może obejmować poza publikacją treści na SG portalu np. działania 

promocyjne w mediach społecznościowych, zarządzanie zespołem, tworzenie raportów itp. 

Nie można więc jako podstawy do wyliczenia kosztu dotarcia do 1 UU przyjąć całkowitej 

kwoty dotacji. Interesuje nas informacja o tym jaki jest szacowany przez Państwa koszt 

dotarcia do 1 UU za pomocą materiałów opublikowanych na SG portalu portalu. 

Pytanie numer 4 

Ad Liczba odsłon (PV) materiałów merytorycznych opublikowanych w ramach projektu na SG 

portalu (w tym materiały promujące i linkujące do Serwisu).  

Czy dla PV należy przyjąć analogiczny sposób obliczenia jak dla liczby UU z punktu 1 (Pytanie 

numer2)? 

Odpowiedź: 

Chodzi o liczbę odsłon (PV) materiałów merytorycznych opublikowanych na SG portalu. To 

może być baner, obrazek, zajawka artykułu itp., które będą prowadziły do zaproponowanych 

przez Państwa materiałów konwentowych.  

 Pytanie numer 5 

Ad Konwersje z wizyty na kolejny przeklik (dowolna aktywność w ramach Serwisu 

sponsorowanego).  

Prosimy o doprecyzowanie - jako przeklik należy rozumieć zarówno wykonanie kolejnej 

odsłony w ramach Serwisu sponsorowanego (typu: kliknięcie w kolejny artykuł, kliknięcie w 

zakładkę), jak i kliknięcia w linki zewnętrzne (np. prowadzące do Państwa strony www?) 

Odpowiedź: 

Tak, chodzi o czynności takie jak kliknięcie w kolejny artykuł, w zakładkę, w linki 

zamieszczone w artykułach itp. 

 


