Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
Typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 05.03.2019 r.
W związku z ogłoszonym konkursem zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy możliwe jest
wniesienie wkładu własnego w formie niepieniężnej.
Jeśli wytyczne dopuszczają taką możliwość, proszę o informację, czy wkład niepieniężny powinien
obejmować wydatki, które przewidziano jako kwalifikowalne w ramach projektu.
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, że możliwe jest wniesienie wkładu własnego
w formie niepieniężnej.
W myśl zapisów Rozdziału 3 pkt 1) bb) Wytycznych, wkład własny należy rozumieć jako środki
finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na
pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie
dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania
przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu).
Regulacje w zakresie wkładu niepieniężnego zawarte są w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.10 Wkład niepieniężny.
Zgodnie z pkt. 1, wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesiony na
rzecz projektu, stanowi wydatek kwalifikowalny, z zastrzeżeniem pkt 8), zgodnie z którym
„W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do projektu, współfinansowanie z funduszy
strukturalnych lub FS oraz innych środków publicznych (krajowych) niebędących wkładem własnym
beneficjenta, nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych
o wartość wkładu niepieniężnego”.
__________________________________________________________________________________
W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu 8.1 zwracam się z prośbą o wskazanie, czy na etapie
złożenia wniosku wymagane są jakieś dokumenty związane z realizacją projektu w formule
partnerskiej jednostek samorządu terytorialnego? Nie znalazłam na ten temat informacji
w Regulaminie.
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, że w przypadku projektów realizowanych
w partnerstwie, obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest umowa
partnerstwa albo porozumienie. Załącznik został wskazany w Instrukcji wypełniania załączników do
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w pkt. 10 Porozumienia/Umowy o partnerstwie (jeżeli
dotyczy) na s. 17-18: „W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie, dokument ten jest
obligatoryjny i niezbędny w celu dokonania oceny projektu”.
Zgodnie z art. 33 ust. 5 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 r. umowa o partnerstwie/porozumienie
określają w szczególności:
 przedmiot porozumienia albo umowy;
 prawa i obowiązki stron;
 zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;
 partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu;




sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez
poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania
udzielonego każdemu z partnerów;
postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub
umowy.

Umowa partnerstwa/porozumienia powinna w szczególności określać podział zadań i obowiązków
oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków
partnerstwa, a także sposób rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności na wypadek
niewywiązywania się przez Partnerów z postanowień umowy/porozumienia.
__________________________________________________________________________________
Proszę o doprecyzowanie informacji w relacji z ogłoszonym naborem RPPD.08.01.00-IZ.00-20001/19.
Zgodnie z przytoczonymi zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.10 Wkład niepieniężny można wnieść w postaci
świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.
Czy to oznacza, że w ramach niniejszego konkursu:
1) można wnieść 10% wkładu własne niepieniężnego w postaci świadczeń wykonywanych przez
wolontariuszy (np. szkolenia TiK oraz doradztwo w projekcie)
2) i jednocześnie można sfinansować w ramach projektu koszty pośrednie tj. wydatki związane
z doradztwem w projekcie (inny zakres niż ten wykonywany przez wolontariuszy) ?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, że:
1) możliwe jest wniesienie 10% wkładu własnego w formie niepieniężnej w postaci świadczeń
wykonywanych przez wolontariuszy (np. szkolenia TiK oraz doradztwo w projekcie);
2) wydatki związane z doradztwem w projekcie kwalifikują się do wydatków wymienionych w pkt. 6
przykładowego katalogu kosztów kwalifikowalnych, wskazanego w Kryteriach wyboru projektów,
tj. wydatków związanych ze szkoleniami oraz usługami doradczymi związanymi z wdrożeniem eusług jako uzupełnienie projektu w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (crossfinancing), przy czym wartość wydatków planowanych we wniosku o dofinansowanie projektu w
tym zakresie nie może przekroczyć 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wydatki na szkolenia ograniczone są do zadań ukierunkowanych na rozwój potencjału ludzkiego
w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, niezbędnych do prawidłowej realizacji
projektu i osiągnięcia jego celów, jak np.: szkolenia w zakresie wdrażania aplikacji i usług,
wykorzystania narzędzi ICT, rozwoju platform e-usług i budowy/rozbudowy baz danych,
bezpieczeństwa teleinformatycznego i innych kompetencji. Realizacja powyższych działań
umożliwi Beneficjentom właściwą i kompleksową realizację projektów z uwzględnieniem
odpowiedniego przygotowania kadr.
Natomiast koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące
bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.
Regulacje w zakresie kosztów pośrednich zawarte są w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 7.5 Koszty pośrednie oraz
w Regulaminie konkursu, pkt. 11.3 Katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.
Zatem wydatków związanych z doradztwem w projekcie nie można zakwalifikować do kosztów
pośrednich i sfinansować w ramach kosztów pośrednich.

