Załącznik 2:
I.

SYSTEM OBOWIĄZYWANIA KRYTERIUM HORYZONTALNEGO WYBORU
PROJEKTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA UPROSZCZONYCH METOD
ROZLICZANIA KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH W PROJEKTACH POKL.

Zgodnie z brzmieniem ww. kryterium - nadanym uchwałą Komitetu Monitorującego PO KI
z dnia 6 grudnia 2011 r. - w przypadku, gdy:
1. całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów
systemowych W ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku
realizacji projektu, rozliczenie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe
(w rozumieniu art. 11 ust 3 lit b pfct iii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. v/ sprawie Europejskiego Funduszu
Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL),
2. projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych
w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczenie
kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje
w oparciu o stawki jednostkowe (w rozumieniu art H ust. 3 lit. b pkt ii)
rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach PO KL).
NaleŜy jednocześnie podkreślić, Ŝe powyŜsze kryterium nie ma zastosowania
w przypadku projektów PO KL realizowanych przez beneficjentów będących
jednostkami sektora finansów publicznych.
Zatem - co do zasady - stosowanie uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich
jest obligatoryjne w przypadku projektów PO KL:
- których wartość całkowita nie przekracza 100 tys. zł
lub
- w których występują usługi wystandaryzowane (zgodnie z załącznikami 2 oraz 3 do
Wytycznych) i które są realizowane przez podmioty niebędące jednostkami sektora
finansów publicznych.

II. ZAKRES STOSOWANIA KRYTERIUM
Nowe ogólne kryterium horyzontalne dotyczące stosowania uproszczonych form rozliczania
kosztów bezpośrednich ma zastosowanie w przypadku:
- konkursów ogłoszonych od dnia 1 stycznia 2012 r.;
- projektów systemowych, w ramach których wniosek o dofinansowanie (pierwsza
wersja) został złoŜony od dnia 1 stycznia 2012 r.
Jednocześnie przedmiotowe kryterium nie ma zastosowania w szczególności w przypadku,
gdy:

-

korekta wniosku o dofinansowanie wpłynęła w 2012 r. (pierwsza wersja została
złoŜona w 2011 r.);
konkurs został ogłoszony w 2011 r. (nawet gdy pierwsza wersja wniosku wpłynęła
w 2012 r);
wniosek został złoŜony w 2012 r. (pierwsza wersja) z budŜetem w wysokości
przekraczającej 100 tys. zł i nie podlegał weryfikacji na podstawie kryterium, ale
w wyniku negocjacji wartość projektu została obniŜona poniŜej 100 tys. zł.

III. WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM
Weryfikacja spełnienia kryterium horyzontalnego na etapie oceny merytorycznej wniosku
o dofinansowanie odbywa się w trybie .,0-1".
Kryterium horyzontalne naleŜy uznać za spełnione, gdy z treści wniosku o dofinansowanie
wynika, Ŝe beneficjent zamierza rozliczać koszty bezpośrednie stosując jedną
z uproszczonych metod, tj. kwoty ryczałtowe lub stawki jednostkowe.
1) Kwoty ryczałtowe
Pierwszym etapem weryfikacji spełnienia kryterium horyzontalnego w zakresie stosowania
kwot ryczałtowych powinno być stwierdzenie, czy w analizowanym przypadku, przedmiotowe
kryterium ma zastosowanie, tj. czy wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł. NaleŜy
bowiem pamiętać, Ŝe w przypadku projektów, których wartość jest wyŜsza niŜ 100 tys. zł
przedmiotowe kryterium nie podlega ocenie.
Na kolejnym etapie weryfikacji spełnienia kryterium horyzontalnego, tj. w przypadku
stwierdzenia, Ŝe w odniesieniu do danego projektu ww. kryterium ma zastosowanie, naleŜy
je uznać za niespełnione 'tj. wniosek podlega odrzuceniu), gdy z analizy zapisów wniosku
o dofinansowanie wynika, Ŝe projekt o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł nie jest
rozliczany kwotą ryczałtową, tj. z treści wniosku nie, wynika, Ŝe beneficjent zamierza
stosować kwoty ryczałtowe.
W związku z powyŜszym - w przypadku rozliczania kosztów bezpośrednich kwotami
ryczałtowymi - konieczne jest, aby specyfika tej formy rozliczania wydatków została
uwzględniona i odzwierciedlona w zapisach wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO
KL.
Optymalny zakres informacji zamieszczanych we wniosku o dofinansowanie odzwierciedlających zamiar stosowania kwot ryczałtowych - obejmuje:
Pkt 3.1 - Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
- jakie wskaźniki mają zostać osiągnięte wraz z realizacją kaŜdego z celów objętych
kwotą ryczałtowaj
Pkt 3.3 - Zadania
- które zadania w ramach projektu zostaną objęte kwotą ryczałtową / kwotami
ryczałtowymi;
Szczegółowy budŜet projektu - uzasadnienie kosztów
- zakres kwot ryczałtowych, którymi mają zostać objęte zadania w ramach projektu;
- sposób v/yliczenia kwot ryczałtowych w oparciu o wartości poszczególnych zadań
wpisane do szczegółowego budŜetu projektu;
- jakie dokumenty będą słuŜyły weryfikacji rzeczywistej realizacji kaŜdego z zadań
objętych kwotą ryczałtową.

PowyŜszy zakres nie jest wymagany dla spełnienia kryterium, niemniej jednak z treści
wniosku o dofinansowanie - w sposób niepozostawiający wątpliwości - powinno wynikać, Ŝe
beneficjent zamierza rozliczać projekt kwotami ryczałtowymi.
W przypadku zawarcia we wniosku o dofinansowanie informacji dotyczących rozliczania
kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi w zakresie opisanym powyŜej, weryfikacja
spełnienia przez beneficjenta kryterium horyzontalnego będzie ułatwiona. NaleŜy jednak
podkreślić, Ŝe w sytuacji przedstawienia przez beneficjenta jakiejkolwiek informacji
świadczącej o zamiarze stosowania kwot ryczałtowych w realizowanym projekcie, kryterium
horyzontalne naleŜy uznać za spełnione. Jedynie bowiem w sytuacji, gdy - ani w części
opisowej, ani w szczegółowym budŜecie wniosku o dofinansowanie - nie znajdują się
informacje o rozliczaniu kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi, kryterium
horyzontalne moŜna i naleŜy uznać za niespełnione.
2) Stawki jednostkowe
Pierwszym etapem weryfikacji spełnienia kryterium horyzontalnego w zakresie stosowania
stawek jednostkowych powinno być stwierdzenie, czy w analizowanym przypadku,
przedmiotowe kryterium ma zastosowanie, tj. czy projekt obejmuje usługi szkoleń
językowych i/lub komputerowych w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do
Wytycznych. NaleŜy bowiem podkreślić, Ŝe w przypadku projektów, których zakres nie
obejmuje realizacji usług wystandaryzowanych (w rozumieniu Wytycznych), np. beneficjent
realizuje szkolenie w grupie przekraczającej 12 osób, przedmiotowe kryterium nie podlega
ocenie.
Na kolejnym etapie weryfikacji spełnienia kryterium horyzontalnego, tj. w przypadku
stwierdzenia, Ŝe w odniesieniu do danego projektu ww. kryterium ma zastosowanie, naleŜy
je uznać za niespełnione (tj. wniosek podlega odrzuceniu), gdy z analizy zapisów wniosku
o dofinansowanie wynika, Ŝe beneficjent przewiduje realizację usług wystandaryzowanych
(zgodnie z zakresem określonym w Wytycznych), lecz jednocześnie brak jest wskazania, Ŝe
beneficjent zamierza stosować stawki jednostkowe.
Optymalny zakres informacji zamieszczanych we wniosku o dofinansowanie odzwierciedlających zamiar stosowania stawek jednostkowych - obejmuje:
Pkt 3.1 - Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
- jakie wskaźniki mają zostać osiągnięte wraz z realizacją kaŜdego z celów
rozliczanych stawką jednostkową;
Pkt 3.3 - Zadania
- które zadania w ramach projektu zostaną objęte stawką jednostkową;
- zakres stawek jednostkowych, którymi mają zostać objęte zadania w ramach projektu
(w sposób zgodny z zakresem wskazanym w Wytycznych);
Szczegółowy budŜet projektu
- w polu typu check-box (Stawka jednostkowa T/N), naleŜy wybrać opcję TAK,
potwierdzając tym samym, Ŝe dana usługa będzie rozliczana w oparciu o stawkę
jednostkową;
Szczegółowy budŜet projektu - uzasadnienie kosztów
- wysokość zastosowanych stawek jednostkowych (w wysokości odpowiadającej
wysokości stawek, wskazanej w Wyrycz/7yc/?);
- jakie dokumenty będą słuŜyły weryfikacji rzeczywistej realizacji kaŜdego z zadań
objętych kwotą ryczałtową.

W przypadku zawarcia we wniosku o dofinansowanie informacji dotyczących rozliczania
kosztów bezpośrednich stawkami jednostkowymi w zakresie opisanym powyŜej, weryfikacja
spełnienia przez beneficjenta kryterium horyzontalnego będzie ułatwiona. NaleŜy jednak
podkreślić, Ŝe w sytuacji przedstawienia przez beneficjenta jakiejkolwiek informacji
świadczącej o zamiarze stosowania stawek jednostkowych w realizowanym projekcie,
kryterium horyzontalne naleŜy uznać za spełnione. Jedynie bowiem w sytuacji, gdy - ani
w części opisowej, ani w szczegółowym budŜecie wniosku o dofinansowanie - nie znajdują
się informacje o rozliczaniu kosztów bezpośrednich stawkami jednostkowymi, kryterium
horyzontalne moŜna i naleŜy uznać za niespełnione.

Jednocześnie naleŜy pamiętać, Ŝe z uwagi na fakt, Ŝe zgodnie ze Szczegółowym Opisem
Priorytetów PO KL 2007-2013 w ramach Podziałania 9.6.2 PO KL realizowane są wyłącznie
projekty obejmujące usługi wystandaryzowane (w rozumieniu zapisów Wytycznych), to
w przypadku niespełnienia powyŜszego warunku przez beneficjenta na etapie składania
wniosku o dofinansowanie, takie działanie naleŜy traktować jako niezgodność z wymogami
SzOP, a nie jako niespełnienie kryterium horyzontalnego w zakresie stosowania
uproszczonych form rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach PO KL.

