Białystok, dnia 10.01.2020 r.

Komunikat dotyczący konkursu
nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/19
ogłoszonego w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie
wskazanym poniżej:
1. Punkt 3.1.6 Zasady realizacji wybranych instrumentów zawodowych, I Staże
zawodowe/praktyki zawodowe, podpunkt 23
Było:
23. Organizator stażu/praktyki może ponosić koszty związane z organizacją stażu/praktyki
zawodowej takie jak:
a) koszty dojazdu,
b) koszty zakupu zużywalnych materiałów i narzędzi niezbędnych stażyście do odbycia
stażu15,
c) szkolenia BHP stażysty/praktykanta,
w wysokości nieprzekraczającej 5000 zł brutto na 1 stażystę/praktykanta, które są
rozliczane jako refundacja wydatków poniesionych przez podmiot przyjmujący na
staż. Katalog wydatków nie obejmuje wyposażenia stanowiska stażu.
We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić metodologię wyliczenia kosztów
związanych z odbywaniem stażu.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
1) Wsparcie w postaci refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla uczestnika w ramach projektu jest udzielane na zasadach
określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
rozporządzaniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w
sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, z
zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w niniejszej Sekcji.
2) Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w
ramach projektu dokonywana jest na podstawie wniosku składanego przez pracodawcę do
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beneficjenta, który zawiera m.in. kalkulację wydatków w kwocie netto (bez podatku
VAT).
3) Podstawą refundacji, o której mowa w pkt 1, jest umowa zawierana przez beneficjenta z
pracodawcą.
4) Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków projektu
jest dokonywana wyłącznie w kwocie netto, bez podatku VAT, bez względu na status
podatkowy pracodawcy. Refundacji dokonuje się na podstawie rozliczenia w formie
zestawienia poniesionych wydatków sporządzanego przez pracodawcę na podstawie
dokumentów księgowych (w tym faktur), a dokumenty te są udostępniane do wglądu na
żądanie beneficjenta.
Jest:
23. Organizator stażu/praktyki może ponosić koszty związane z organizacją stażu/praktyki
zawodowej takie jak:
a) koszty dojazdu,
b) koszty zakupu zużywalnych materiałów i narzędzi niezbędnych stażyście do odbycia
stażu15,
c) szkolenia BHP stażysty/praktykanta,
w wysokości nieprzekraczającej 5000 zł brutto na 1 stażystę/praktykanta, które są
rozliczane jako refundacja wydatków poniesionych przez podmiot przyjmujący na
staż. Katalog wydatków nie obejmuje wyposażenia stanowiska stażu.
We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić metodologię wyliczenia kosztów
związanych z odbywaniem stażu.
W związku z tym, że organizacja stażu/praktyki zawodowej ze środków EFS stanowi
usługę zwolnioną z podatku VAT, podmiot przyjmujący na staż/praktykę zawodową nie
ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów poniesionych w związku
z ta usługą.

Uzasadnienie:
Doprecyzowanie zapisów regulaminu na podstawie Materiału informacyjnego Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju dotyczącego rozliczenia wsparcia związanego z organizacją staży lub
praktyk zawodowych w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
2. Punkt 6.8.1
Było:
6.8.1 Decyzją IOK, w ramach niniejszego konkursu mogą być składane projekty o wartości
dofinansowania powyżej wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR, a ich rozliczenie w
ramach kosztów bezpośrednich musi odbywać się na podstawie rzeczywiście ponoszonych
wydatków. Nie jest więc możliwe stosowanie uproszczonych metod rozliczania kosztów
bezpośrednich, o których mowa w rozdziale 8.5 Wytycznych. Dotyczy to zarówno kwot
ryczałtowych określonych przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet, jak i stawek
jednostkowych określanych przez instytucje uczestniczące w realizacji Programów
Operacyjnych.

Jest:
6.8.1 Decyzją IOK, w ramach niniejszego konkursu mogą być składane projekty o wartości
dofinansowania powyżej wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR, tj.
438 650,00PLN42, a ich rozliczenie w ramach kosztów bezpośrednich musi odbywać się na
podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. Nie jest więc możliwe stosowanie
uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich, o których mowa w rozdziale 8.5
Wytycznych. Dotyczy to zarówno kwot ryczałtowych określonych przez beneficjenta w
oparciu o szczegółowy budżet, jak i stawek jednostkowych określanych przez instytucje
uczestniczące w realizacji Programów Operacyjnych.
Uzasadnienie:
Uzupełnienie zapisu regulaminu o kwotę 100 000,00 EURO wyrażonej w PLN.
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Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE
aktualny
na
dzień
ogłoszenia
konkursu.
Kurs
publikowany
na
stronie
internetowej:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

