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Zasady finansowania i rozliczania projektów określa:

- Umowa o dofinansowanie

- „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

- SZOOP PO WER, SZOOP RPO WŚ

- Ustawodawstwo krajowe i unijne 
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Źródła finansowania projektów

Działanie 1.2.2
PO WER

Działanie 10.4.1 i 10.2.1
RPO WŚ

Środki Unii Europejskiej max. 91,89 % w.k. max. 85% w.k.
Budżet państwa lub inne
źródła przyznawane
Beneficjentowi przez właściwą
instytucję

100% - (UE + wkład własny) 100% - (UE + wkład własny)

Wkład własny min. 5% w.k. min. 5% w.k.

Wydatki kwalifikowane
ogółem

100% 100%
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WKŁAD WŁASNY

Minimalny wkład własny Beneficjenta w projektach PO WER i RPO WŚ wdrażanych przez 
WUP wynosi 5% wydatków kwalifikowanych.
W przypadku typów operacji, w których beneficjent przekazuje środki uczestnikom projektów na

rozpoczęcie działalności gospodarczej, podstawa wymaganego wkładu własnego powinna zostać
pomniejszona o środki wypłacane przez beneficjenta z tego tytułu. 

Wkład własny Wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to 
Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego. 
Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez 
Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie 
zostaną Wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania.
Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne jak i prywatne. 
Wkład własny może pochodzić ze środków m.in.: budżetu JST (szczebla gminnego, 
powiatowego i wojewódzkiego), Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, oraz prywatnych. 
Wkład własny może pochodzić np. z wpłat uczestników projektu (niezalecane w przypadku 
osób bezrobotnych), wkładu własnego pracodawców otrzymujących pomoc publiczną.
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WKŁAD WŁASNY 

Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesiony na rzecz 
projektu, stanowi wydatek kwalifikowalny. 
Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez Wnioskodawcę ze składników jego 
majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa 
oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń 
wykonywanych przez wolontariuszy.

W ramach projektu można łączyć różne formy wkładu własnego.
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WKŁAD WŁASNY 

Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego : 
- wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu)  

nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, 
ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

- wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej 
równoważnej fakturom, 

- wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych, 
- wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie 

i weryfikacji, 
- w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza 

wartości rynkowej: ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem 
szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę aktualnym w momencie 
złożenia rozliczającego go wniosku o płatność, 

- w przypadku wykorzystania części nieruchomości, np. sal wykładowych, wartość wycenia 
się jako koszt ich eksploatacji (wg taryfikatora obowiązującego w danej instytucji),

- w przypadku wniesienia nieodpłatnej pracy (wolontariatu) spełnione są warunki, 
o których mowa w kolejnym punkcie. 
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WKŁAD WŁASNY 
W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie 
następujące warunki: 
- wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (tzn. świadomy 
nieodpłatnego udziału), 

- należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego 
stanowisko w projekcie); zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne 
z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska), 

- w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są   
realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu, 

- wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza 
określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości 
wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego 
pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane GUS), lub płacy minimalnej 
określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu, 

- wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione
w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena 
uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające 
z charakteru danego świadczenia; wycena wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być 
przedmiotem odrębnej kontroli i oceny. 
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METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW

Rozliczanie wydatków - na podstawie poniesionych wydatków lub przy zastosowaniu metod 
uproszczonych.

METODY UPROSZCZONE W PROJEKTACH WDRAŻANYCH PRZEZ WUP : 

- KWOTY RYCZAŁTOWE ORAZ 

- ROZLICZANIE KOSZTÓW POŚREDNICH STAWKĄ RYCZAŁTOWĄ

W konkursach nie przewiduje się stosowania stawek jednostkowych (w rozumieniu Wytycznych…..)
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KWOTY RYCZAŁTOWE

Stosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne w przypadku projektów, w których 
wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN 
równowartości 100 000 EUR*.

Kwotą ryczałtową jest określona w umowie o dofinansowanie kwota uzgodniona na etapie zatwierdzania 
wniosku o dofinansowanie projektu za wykonanie określonego w projekcie zadania lub zadań. 
- jedna kwota = jedno zadanie
- obligatoryjne uzasadnienie kosztów składających się na kwotę ryczałtową
- koszty pośrednie naliczane standardowo
- zapewnienie racjonalności, efektywności kosztów

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 wraz z 
załącznikami do umowy rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe (projekt) stanowi załącznik do 
przedmiotowego Regulaminu.

Podstawą rozliczenia projektu jest wykonanie zakładanych wskaźników rezultatu i produktu.
Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia dokumentów księgowych w ramach projektu, musi jednak 
posiadać dokumentację  potwierdzającą  osiągnięcie rezultatów.

*Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez 
Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych. Kurs jest publikowany na 
stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en. 
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BUDŻET

Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu 
zadaniowego, co oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowalnych projektu w podziale na 
zadania merytoryczne (koszty bezpośrednie) oraz koszty pośrednie. 

Tworząc budżet projektu należy pamiętać o podstawowych zasadach kwalifikowalności, tj. 
przejrzystości, racjonalności i efektywności, co odnosi się do zapewnienia zgodności ze 
stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków wykazanych w szczegółowym 
budżecie projektu, ale również do łącznej wartości usług realizowanych w ramach projektu. 

Stawki w budżecie powinny uwzględniać Taryfikator cen rynkowych stanowiący załącznik do 
przedmiotowego Regulaminu. 
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BUDŻET - KOSZTY BEZPOŚREDNIE

W odniesieniu do zadań merytorycznych we wniosku o dofinansowanie wykazywany jest 
limit kosztów, które mogą zostać poniesione przez Wnioskodawcę/Beneficjenta na ich 
realizację. 
Koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie z 
zastosowaniem warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
Przy rozliczaniu poniesionych wydatków nie jest możliwe przekroczenie łącznej kwoty 
wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku do 
10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do 
zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku. 
Przesunięcia nie mogą wpływać na zwiększenie wydatków w zakresie: cross – financingu, 
środków trwałych, zlecenia usługi merytorycznej , pomocy publicznej/de minimis, 
poniesionych poza terytorium kraju, kosztów rozliczanych ryczałtowo.
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BUDŻET

KOSZTY POŚREDNIE

Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych: 

25% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie, 
20% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN 
do 2 mln PLN włącznie, 
15% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN 
do 5 mln PLN włącznie, 
10% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN. 

IP może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez
Beneficjenta procedur związanych z zarządzaniem projektem.
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BUDŻET
KOSZTY POŚREDNIE
Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności: 
- koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego 

w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, 
- koszty zarządu,
- koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, 
obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki, 

- koszty obsługi księgowej,
- koszty utrzymania powierzchni biurowych,
- wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem  rachunku bankowego, działania informacyjno-
promocyjne,

- amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) 
używanych na potrzeby personelu, 

- opłaty za media w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, 
- koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,
- koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu, 
- koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną 
projektu, 

- koszty ubezpieczeń majątkowych, 
- koszty ochrony, 
- koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, 
- koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 
Powyższe koszty nie mogą zostać zaliczone do kosztów bezpośrednich.
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KOSZTY POŚREDNIE  (interpretacja MIR)

Koszty pośrednie dotyczą czynności  związanych z zarządzaniem i obsługą projektu 
takich jak:

- koordynowanie i nadzorowanie projektu,
- rozliczanie, w tym monitorowanie,
- organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa ( ale nie 

prowadzenie szkoleń i doradztwa),
- prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie 

uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt 
ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu 
udzielającego wsparcia identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. 
psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką projektu),

- informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej 
o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,

- obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,
- obsługa sekretariatu i kancelarii,
- obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.
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CROSS FINANCING

Cross ‐ financing może dotyczyć wyłącznie: 
- zakupu nieruchomości, 
- zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe 

przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy 
w budynku, 

- dostosowania lub adaptacji (prace remontowo ‐ wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. 

Cross - financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika 
z potrzeby realizacji danego projektu.
Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych 
przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku 
w ramach cross ‐ financingu. 
Wydatki ponoszone w ramach cross ‐ financingu powyżej dopuszczalnej kwoty określonej 
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne. 

Wydatki w ramach cross ‐ financingu nie mogą przekroczyć:
- 5% wydatków kwalifikowanych (w projektach  PO WER)
- 10% wydatków kwalifikowanych (w projektach  RPO WŚ) 

na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, przy czym, cross ‐ financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej 
niż 10% wydatków kwalifikowalnych (PO WER i RPO WŚ).
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PERSONEL  (DOTYCZY TYLKO  ZADAŃ MERYTORYCZNYCH UJĘTYCH W KOSZTACH BEZPOŚREDNICH)

Wszelkie koszty związane z obsługą administracyjną projektu, w tym koszty personelu zaangażowanego w 
zarządzanie projektem i jego rozliczanie powinny być obligatoryjnie rozliczane w kosztach pośrednich, nie zaś 
w zadaniach merytorycznych. 

Zadania merytoryczne - we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wskazuje formę zaangażowania i 
szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych 
(etat/liczba godzin).
Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o 
ile: 
a) obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań 
powierzonych danej osobie, 
b) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 
beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie (dot. łącznego zaangażowania 
zawodowego), 
c) wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym 
prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na 
wykonanie zadań w projekcie10, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie 
stosunku pracy, a dokumenty związane z jej zaangażowaniem wyraźnie wskazują na jej godziny pracy.

Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących zaangażowania personelu 
projektu zgodnie z zakresem określonym w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 
danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020  (dane personalne, dane dot. zaangażowania w projekcie).
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ZLECANIE ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

Zlecenie usługi merytorycznej to powierzenie wykonawcom zewnętrznym, niebędącym personelem 
projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie 
usługi szkoleniowej. 

Jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć: 
zakupu pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, chyba że stanowią one część 
zleconej usługi merytorycznej, angażowania personelu projektu. 

Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatki 
kwalifikowalne pod warunkiem, że są wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. 

Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie
przekracza 30% wartości projektu.

Nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez Wnioskodawcę partnerom projektu 
i odwrotnie. 
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Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia publiczne - umowy o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą PZP oraz umowy dotyczące zamówień 
udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.  
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
b) zasadą konkurencyjności w przypadku:
i. beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w 
przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług 
(VAT),
ii. beneficjenta, o którym mowa w lit. a:
- w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30 000 
Euro), a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub
- w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (określonych w rozporządzeniu RM) , a jednocześnie przekraczającej 50 tys. 
PLN netto.
Istnieje obowiązek umieszczania zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności w Bazie 
Konkurencyjności.
Realizacja zamówień publicznych powinna być zgodna z: ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o 
finansach publicznych, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, umową 
o dofinansowanie, wewnętrznymi procedurami Wnioskodawcy.



Wojewódzki Urząd Pracy 

w Kielcach KIELCACH

ROZEZNANIE RYNKU

W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku 
od towarów i usług (VAT) - istnieje obowiązek dokonania udokumentowania rozeznania rynku co 
najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub innej 
powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania 
najkorzystniejszej oferty. 

POTWIERDZENIE, ŻE WYDATEK ZOSTAŁ DOKONANY W SPOSÓB RACJONALNY, EFEKTYWNY I PRZEJRZYSTY

W przypadku wydatków o wartości do 20 tys. PLN netto włącznie istnieje obowiązek potwierdzenia przez 
beneficjenta, że wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty.
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REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI  
(nie dotyczy projektów rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych)

IP stosuje regułę proporcjonalności na zakończenie projektu tj. przed zatwierdzeniem końcowego 
wniosku o płatność :
1) w  przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez  Komitet Monitorujący RPO  
dla danego  projektu  może  uznać  wszystkie  lub  odpowiednią  część  wydatków  dotychczas 
rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne,
2) w przypadku nieosiągnięcia celu projektu (wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu w  
zależności  od  założeń  wskazanych  w  zatwierdzonym  wniosku),  wysokość  wydatków w dotychczas 
zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona.
Kwota  pomniejszona  określona  jako  stopień  niezrealizowanego  wskaźnika  wiązać  się  będzie z 
procentowym pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych projektu. Pomniejszenie wydatków 
kwalifikowalnych  z  tytułu  nieosiągnięcia  wskaźnika  dotyczyć  będzie  wydatków  obejmujących     
wydatki  związane  z  zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi) oraz  związanym 
bezpośrednio  ze  wskaźnikiem,  którego  założenia  nie  zostały  osiągnięte.  Ponadto  wiązać  się to 
będzie z pomniejszeniem kosztów pośrednich projektu proporcjonalnie do udziału wydatków  z  zadań 
merytorycznych związanymi bezpośrednio z  nieosiągniętym wskaźnikiem w  stosunku do całkowitej 
kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu (z wyłączeniem kosztów pośrednich) oraz biorąc pod uwagę 
stopień nieosiągnięcia wskaźnika.
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PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 

Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT), mogą być uznane 
za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy Wnioskodawca/Beneficjent nie ma prawnej możliwości 
ich odzyskania.
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POMOC PUBLICZNA

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu 
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ROZLICZANIE WYDATKÓW

Dofinansowanie projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej 
w harmonogramie płatności stanowiącym integralny załącznik do umowy 
o dofinansowanie. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie 
refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów. 
Pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości określonej w pierwszym 
wniosku o płatność zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności, pod warunkiem 
wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 
Kolejne transze dofinansowania są przekazywane po: 
- złożeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę 
dofinansowania (n) przez IOK w terminach określonych w umowie o dofinansowanie, 
w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty 
otrzymanych transz dofinansowania, z zastrzeżeniem, że nie stwierdzono nieprawidłowości 
finansowych oraz 

- zatwierdzeniu przez IOK wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę     
dofinansowania. 
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Dziękuję za uwagę

Anna Lizis
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	Zasady finansowania i rozliczania projektów określa:��-  Umowa o dofinansowanie��-  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie�     Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego �     Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”��-  SZOOP PO WER, SZOOP RPO WŚ��-  Ustawodawstwo krajowe i unijne ��
	�
	�WKŁAD WŁASNY��Minimalny wkład własny Beneficjenta w projektach PO WER i RPO WŚ wdrażanych przez WUP wynosi 5% wydatków kwalifikowanych.� W przypadku typów operacji, w których beneficjent przekazuje środki uczestnikom projektów na�rozpoczęcie działalności gospodarczej, podstawa wymaganego wkładu własnego powinna zostać�pomniejszona o środki wypłacane przez beneficjenta z tego tytułu. ��Wkład własny Wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego. �Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania.�Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne jak i prywatne. �Wkład własny może pochodzić ze środków m.in.: budżetu JST (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz prywatnych. �Wkład własny może pochodzić np. z wpłat uczestników projektu (niezalecane w przypadku osób bezrobotnych), wkładu własnego pracodawców otrzymujących pomoc publiczną.�� ��
	WKŁAD WŁASNY ��Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesiony na rzecz projektu, stanowi wydatek kwalifikowalny. �Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez Wnioskodawcę ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.��W ramach projektu można łączyć różne formy wkładu własnego.���
	WKŁAD WŁASNY � �Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego : �-  wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu)  �   nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, �   ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy �   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, �-  wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami  o wartości dowodowej �   równoważnej fakturom, �-  wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych, �-  wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej ocenie �   i weryfikacji, �- w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza �   wartości rynkowej: ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem �   szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę aktualnym w momencie �   złożenia rozliczającego go wniosku o płatność, �-  w przypadku wykorzystania części nieruchomości, np. sal wykładowych, wartość wycenia �   się jako koszt ich eksploatacji (wg taryfikatora obowiązującego w danej instytucji),�-  w przypadku wniesienia nieodpłatnej pracy (wolontariatu) spełnione są warunki, �   o których mowa w kolejnym punkcie. �
	WKŁAD WŁASNY �W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki: �- wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (tzn. świadomy �  nieodpłatnego udziału), �- należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego �  stanowisko w projekcie); zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne �   z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska), �- w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są   �  realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu, �- wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza �  określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości �  wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego �  pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane GUS), lub płacy minimalnej �  określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie �   projektu, �- wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione�   w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena �   uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające �   z charakteru danego świadczenia; wycena wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być �   przedmiotem odrębnej kontroli i oceny. �
	METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW��Rozliczanie wydatków - na podstawie poniesionych wydatków lub przy zastosowaniu metod uproszczonych.��METODY UPROSZCZONE W PROJEKTACH WDRAŻANYCH PRZEZ WUP : ��-   KWOTY RYCZAŁTOWE ORAZ ��-   ROZLICZANIE KOSZTÓW POŚREDNICH STAWKĄ RYCZAŁTOWĄ��W konkursach nie przewiduje się stosowania stawek jednostkowych (w rozumieniu Wytycznych…..)���
	KWOTY RYCZAŁTOWE��Stosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR*. ��Kwotą ryczałtową jest określona w umowie o dofinansowanie kwota uzgodniona na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu za wykonanie określonego w projekcie zadania lub zadań. �- jedna kwota = jedno zadanie�- obligatoryjne uzasadnienie kosztów składających się na kwotę ryczałtową�- koszty pośrednie naliczane standardowo�- zapewnienie racjonalności, efektywności kosztów��Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe (projekt) stanowi załącznik do przedmiotowego Regulaminu.��Podstawą rozliczenia projektu jest wykonanie zakładanych wskaźników rezultatu i produktu.�Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia dokumentów księgowych w ramach projektu, musi jednak posiadać dokumentację  potwierdzającą  osiągnięcie rezultatów.��        *Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en. �
	BUDŻET��Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego, co oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowalnych projektu w podziale na zadania merytoryczne (koszty bezpośrednie) oraz koszty pośrednie. ��Tworząc budżet projektu należy pamiętać o podstawowych zasadach kwalifikowalności, tj. przejrzystości, racjonalności i efektywności, co odnosi się do zapewnienia zgodności ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości usług realizowanych w ramach projektu. ��Stawki w budżecie powinny uwzględniać Taryfikator cen rynkowych stanowiący załącznik do przedmiotowego Regulaminu. ��
	BUDŻET - KOSZTY BEZPOŚREDNIE��W odniesieniu do zadań merytorycznych we wniosku o dofinansowanie wykazywany jest limit kosztów, które mogą zostać poniesione przez Wnioskodawcę/Beneficjenta na ich realizację. �Koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie z zastosowaniem warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. �Przy rozliczaniu poniesionych wydatków nie jest możliwe przekroczenie łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. �Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku. Przesunięcia nie mogą wpływać na zwiększenie wydatków w zakresie: cross – financingu, środków trwałych, zlecenia usługi merytorycznej , pomocy publicznej/de minimis, poniesionych poza terytorium kraju, kosztów rozliczanych ryczałtowo.�
	BUDŻET����KOSZTY POŚREDNIE��Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych: ��25% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie, �20% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN �do 2 mln PLN włącznie, �15% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN �do 5 mln PLN włącznie, �10% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN. ��IP może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez�Beneficjenta procedur związanych z zarządzaniem projektem.��
	�BUDŻET�KOSZTY POŚREDNIE�Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności: �- koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego �   w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, �- koszty zarządu,�- koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, �  obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki, �- koszty obsługi księgowej,�- koszty utrzymania powierzchni biurowych,�- wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem  rachunku bankowego, działania informacyjno-�  promocyjne,�- amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) �  używanych na potrzeby personelu, �- opłaty za media w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, �- koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,�- koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu, �- koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną �  projektu, �- koszty ubezpieczeń majątkowych, �- koszty ochrony, �- koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, �-  koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. �Powyższe koszty nie mogą zostać zaliczone do kosztów bezpośrednich.�
	KOSZTY POŚREDNIE  (interpretacja MIR)��Koszty pośrednie dotyczą czynności  związanych z zarządzaniem i obsługą projektu �takich jak:��-  koordynowanie i nadzorowanie projektu,�-  rozliczanie, w tym monitorowanie,�-  organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa ( ale nie �   prowadzenie szkoleń i doradztwa),�-  prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie �   uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt �   ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu �   udzielającego wsparcia identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. �   psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką projektu),�-  informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej �   o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,�-  obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,�-  obsługa sekretariatu i kancelarii,�-  obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.
	CROSS FINANCING��Cross ‐ financing może dotyczyć wyłącznie: �-  zakupu nieruchomości, �-  zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe �   przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy �   w budynku, �-  dostosowania lub adaptacji (prace remontowo ‐ wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. ��Cross - financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika �z potrzeby realizacji danego projektu.�Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku �w ramach cross ‐ financingu. �Wydatki ponoszone w ramach cross ‐ financingu powyżej dopuszczalnej kwoty określonej �w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne. ��Wydatki w ramach cross ‐ financingu nie mogą przekroczyć:�- 5% wydatków kwalifikowanych (w projektach  PO WER)�- 10% wydatków kwalifikowanych (w projektach  RPO WŚ) �   na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie  �   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu �   Spójności na lata 2014-2020, przy czym, cross ‐ financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej �   niż 10% wydatków kwalifikowalnych (PO WER i RPO WŚ).�
	PERSONEL  (DOTYCZY TYLKO  ZADAŃ MERYTORYCZNYCH UJĘTYCH W KOSZTACH BEZPOŚREDNICH)� �Wszelkie koszty związane z obsługą administracyjną projektu, w tym koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie powinny być obligatoryjnie rozliczane w kosztach pośrednich, nie zaś w zadaniach merytorycznych. � �Zadania merytoryczne - we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wskazuje formę zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin).� Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile: �a) obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, �b) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie (dot. łącznego zaangażowania zawodowego), �c) wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie10, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a dokumenty związane z jej zaangażowaniem wyraźnie wskazują na jej godziny pracy.� �Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących zaangażowania personelu projektu zgodnie z zakresem określonym w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020  (dane personalne, dane dot. zaangażowania w projekcie).� �
	ZLECANIE ZADAŃ MERYTORYCZNYCH��Zlecenie usługi merytorycznej to powierzenie wykonawcom zewnętrznym, niebędącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej. ��Jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć: �zakupu pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej, angażowania personelu projektu. ��Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że są wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. ��Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie� przekracza 30% wartości projektu.��Nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez Wnioskodawcę partnerom projektu �i odwrotnie. ����
	Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji�ZAMÓWIENIA PUBLICZNE�Zamówienia publiczne - umowy o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą PZP oraz umowy dotyczące zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.  �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�b) zasadą konkurencyjności  w przypadku:�i. beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),�ii. beneficjenta, o którym mowa w lit. a:�- w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30 000 Euro), a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub�- w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (określonych w rozporządzeniu RM) , a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto.�Istnieje obowiązek umieszczania zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności w Bazie Konkurencyjności.�Realizacja zamówień publicznych powinna być zgodna z: ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o finansach publicznych, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, umową o dofinansowanie, wewnętrznymi procedurami Wnioskodawcy.�
	ROZEZNANIE RYNKU����W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) - istnieje obowiązek dokonania udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. ��� �POTWIERDZENIE, ŻE WYDATEK ZOSTAŁ DOKONANY W SPOSÓB RACJONALNY, EFEKTYWNY I PRZEJRZYSTY���W przypadku wydatków o wartości do 20 tys. PLN netto włącznie istnieje obowiązek potwierdzenia przez beneficjenta, że wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty.�
	. ��                                                                 REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI  �                                 (nie dotyczy projektów rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych)���IP stosuje regułę proporcjonalności na zakończenie projektu tj. przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność :�1) w  przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez  Komitet Monitorujący RPO  �dla danego  projektu  może  uznać  wszystkie  lub  odpowiednią  część  wydatków  dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne,�2) w przypadku nieosiągnięcia celu projektu (wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu w  zależności  od  założeń  wskazanych  w  zatwierdzonym  wniosku),  wysokość  wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona.�Kwota  pomniejszona  określona  jako  stopień  niezrealizowanego  wskaźnika  wiązać  się  będzie z procentowym pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych projektu. Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych  z  tytułu  nieosiągnięcia  wskaźnika  dotyczyć  będzie  wydatków  obejmujących     wydatki  związane  z  zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi) oraz  związanym bezpośrednio  ze  wskaźnikiem,  którego  założenia  nie  zostały  osiągnięte.  Ponadto  wiązać  się to będzie z pomniejszeniem kosztów pośrednich projektu proporcjonalnie do udziału wydatków  z  zadań merytorycznych związanymi bezpośrednio z  nieosiągniętym wskaźnikiem w  stosunku do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu (z wyłączeniem kosztów pośrednich) oraz biorąc pod uwagę stopień nieosiągnięcia wskaźnika.��
	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) � �Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT), mogą być uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy Wnioskodawca/Beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania.
	POMOC PUBLICZNA���Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) ��ROZPORZĄDZENIE�MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU�z dnia 2 lipca 2015 r.�w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020�� Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
	ROZLICZANIE WYDATKÓW��Dofinansowanie projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej �w harmonogramie płatności stanowiącym integralny załącznik do umowy �o dofinansowanie. �W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów. � Pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości określonej w pierwszym wniosku o płatność zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. �Kolejne transze dofinansowania są przekazywane po: �- złożeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę �  dofinansowania (n) przez IOK w terminach określonych w umowie o dofinansowanie, �  w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty �  otrzymanych transz dofinansowania, z zastrzeżeniem, że nie stwierdzono nieprawidłowości �  finansowych oraz �- zatwierdzeniu przez IOK wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę     �  dofinansowania. �
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