
Najczęściej zadawane pytania do regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 

na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych jako narzędzia zapewnienia wartości 

dodanej dla realizacji celów tych projektów. 

 

1. W jakim okresie powinien byd realizowany projekt grantowy, czyli rozszerzenie projektu 

standardowego o komponent ponadnarodowy? 

ODP. 

Projekt grantowy powinien się zakooczyd najpóźniej w dniu zakooczenia realizacji projektu 

standardowego, co oznacza , że powinien byd realizowany równolegle . 

2. W ramach kosztów bezpośrednich dopuszczalna jest rekrutacja o charakterze 

specjalistycznym wymagających wiedzy eksperckiej, która wykracza poza formalne 

sprawdzanie spełnienia wymogów w drodze czynności administracyjnych. Co oznacza 

rekrutacja o charakterze specjalistycznym? 

ODP. 

Zgodnie z pismem IZ PO WER z dnia 4 grudnia 2017 r. (znak: DZF-IV.7620.124.2017.DS) IP 

informuje, iż możliwe jest rozliczenie kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu 

w przypadku podjęcia przez wnioskodawców aktywnych działao merytorycznych 

niezbędnych dla pozyskania uczestników np. kiedy rekrutacja do projektu wymaga 

merytorycznej weryfikacji wiedzy i umiejętności uczestników celem zakwalifikowania ich do 

odpowiedniej formy wsparcia, czy na właściwy poziom zaawansowania szkolenia. 

Każdorazowo wnioskodawca na etapie aplikowania o środki projektu powinien uzasadnid we 

wniosku o dofinansowanie kwalifikowalnośd poszczególnych kosztów rekrutacji w kosztach 

bezpośrednich projektu. 

3. Czy w związku z rozszerzeniem projektu standardowego o komponent współpracy 
ponadnarodowej Beneficjent (grantobiorca) będzie musiał zmienid/zmodyfikowad wniosek o 
dofinansowanie projektu standardowego?  

ODP. Są to dwa odrębne projekty , dlatego nie ma potrzeby modyfikacji  wniosku o 
dofinansowanie projektu standardowego. 

4.  Czy koszty związane z monitoringiem i rozliczaniem przyznanych grantów (opiekunowie 

projektów, koszty wyjazdów monitorujących, itp.) to koszty pośrednie czy bezpośrednie? 

 

ODP. Koszty związane z monitoringiem i rozliczaniem należy uznad za koszty pośrednie.  

5. Czy w związku z rozszerzeniem projektu standardowego o komponent współpracy 
ponadnarodowej Beneficjent (grantobiorca) będzie musiał podpisad aneks do umowy o 
dofinansowanie projektu standardowego? 

ODP. Nie ma takiej potrzeby, są to zasadniczo dwa odrębne niezależne projekty. 



6. Czy projekt grantowy jest niezależny pod względem formalnym od projektu 
standardowego Beneficjenta (tzn. należy je traktowad jako odrębne projekty, z 
odrębnym wnioskiem, budżetem, grupą docelową i wskaźnikami?) 

ODP. Projekt standardowy oraz grant będą to dwie odrębne umowy i projekty. Za projekt 

standardowy będzie odpowiadac IP, która je dofinansowała, a za granty grantodawca. 

Sposób realizacji grantu został określony w załączniku nr 21 do regulaminu. Grantodawca 

musi określid wzór umowy o powierzenie grantu. Minimalny zakres umowy musi byd zgodny 

z art. 35 ust. 6 ustawy wdrożeniowej, czyli obejmowad w szczególności zadania grantobiorcy 

objęte grantem, kwotę grantu, warunki przekazania i rozliczenia grantu, zobowiązanie do 

zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego, 

zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzonej przez grantodawcę lub uprawnione 

podmioty. Poprzez odpowiednie zapisy umowy o powierzeniu grantu oraz np. na podstawie 

oświadczeo grantobiorca powinien byd zobowiązany do wydatkowania grantu zgodnie z 

przepisami obowiązującego prawa, w sposób oszczędny, w okresie realizacji projektu i 

zgodnie z jego celami. Grantodawca powinien także uwzględnid w umowie o powierzenie 

grantu zapisy, które umożliwią mu wywiązanie się z obowiązku zapewnienia sobie posiadania 

wyłącznych, nieograniczonych autorskich praw majątkowych do utworów wypracowanych w 

ramach realizowanego projektu grantowego, tak aby możliwe było ewentualne przeniesienie 

tych praw na IOK po zakooczeniu projektu. 

Należy jednak pamiętad, że projekt standardowy stanowi pomysł na projekt grantowy,  
ponieważ merytorycznie musi istnied powiązanie pomiędzy projektem standardowym, a 
grantem, gdyż komponent współpracy ponadnarodowej stanowi wartośd dodaną w stosunku 
do realizowanego projektu standardowego 

7. W jaki sposób Beneficjenci-Grantobiorcy będą składad sprawozdania ze wskaźników 
dotyczących projektu grantowego (czy w SL 2014 czy w formie określonej przez 
Grantodawcę/operatora grantów)? Jeżeli w SL, to czy beneficjent jako Grantodawca-
Operator grantów będzie mied udostępnione dodatkowe funkcje w SL, aby monitorowad 
sprawozdania Grantobiorców? 

ODP. 

Ustawa wdrożeniowa nakłada na grantodawcę obowiązek rozliczania wydatków 
poniesionych przez grantobiorców, jednak nie narzuca formy rozliczania tych wydatków. Na 
potrzeby niniejszego konkursu przyjmuje się, że zastosowana będzie metoda rozliczania 
wydatków (w ramach grantu) za rezultat (efekty), nie zaś na podstawie dokumentów 
księgowych, a rozliczenie środków (grantu lub części grantu) następowad będzie poprzez: 

a) złożenie oświadczenia o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu; 

b)protokół odbioru wypracowanego i wdrożonego rozwiązania lub efektu cząstkowego społecznej 
tego rozwiązania (z opisem osiągniętych efektów) podpisany przez obydwie strony umowy o 
powierzenie grantu. 

W związku z tym, procedury grantodawcy muszą jasno stanowid, że będzie on rozliczał przekazany 
grant/transzę przekazanego grantu poprzez weryfikację i potwierdzenie realizacji zadao 
przewidzianych w umowie oraz na podstawie uzyskanych w ramach tych zadao rezultatów (efektów), 



a dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych w ramach grantu wydatków nie będą przez 
grantodawcę sprawdzane.  

Grantodawca określa w procedurach czynności po stronie grantobiorców potrzebne do rozliczenia 
grantu, w tym: 

a) rodzaj oraz termin dostarczenia do grantodawcy dokumentów lub produktów, które grantobiorca 
musi przedstawid, aby potwierdzid zrealizowanie wyodrębnionego etapu/całości projektu, w wyniku 
którego osiągnięto efekty cząstkowe lub koocowe, podlegające rozliczeniu. Efekty te muszą wynikad 
ze zrealizowanych w projekcie zadao. Efekty cząstkowe stanowią produkt prowadzący do 
wypracowania i wdrożenia rozwiązania określonego w umowie o powierzenia grantu; 

b) koniecznośd zwrotu niewydatkowanej części grantu w przypadku niezrealizowania danego etapu 
projektu. 

c) zobowiązanie grantobiorcy do stosownego informowania o realizowanym przez niego 
przedsięwzięciu i stosowania właściwych oznaczeo, zgodnie z zaleceniami grantodawcy (w myśl 
obowiązków wynikających w tym zakresie z umowy o dofinansowanie projektu).  

Grantodawca informuje o sposobie monitorowania obowiązkowego wskaźnika produktu (tj. liczby 
instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie) oraz o sposobie 
postępowania w sytuacji, gdy jego pełne osiągnięcie jest zagrożone (i np. konieczny jest kolejny nabór 
grantobiorców). Podobnie monitoruje obowiązkowy wskaźnik rezultatu (tj. liczbę instytucji, które 
wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym).  

Dodatkowo należy pamiętad, że w szczególności na etapie testowania i/lub wdrażania nowego 
rozwiązania, może pojawid się koniecznośd monitorowania osób/instytucji rozumianych jako 
uczestnicy projektów, od których grantobiorcy/grantodawca (w zależności od przyjętego rozwiązania) 
będą musieli pozyskad dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu. Niepodanie 
wymaganych danych skutkowad będzie brakiem możliwości wykazania danej osoby lub podmiotu 
jako uczestnika oraz uwzględnienia tej osoby/podmiotu we wskaźnikach. Zakres danych i szczegóły w 
zakresie monitorowania uczestników projektu wskazano w Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Podręczniku 
Beneficjenta SL 2014. W związku z dużym obciążeniem w tym zakresie, zaleca się by dane te 
pozyskiwał grantobiorca. Do wzoru umowy o powierzenie grantu należy opracowad załącznik 
określający zakres danych, które ma obowiązek zbierad grantobiorca. 

Procedury powinny wskazywad, w jaki sposób grantodawca będzie monitorował i kontrolował 
grantobiorców. Mogą to byd np. wizyty monitoringowe  u grantobiorców, którzy zostaną poprzez 
umowę o powierzenie grantu zobowiązani do współpracy w ramach takich wizyt. W takim przypadku 
należy określid przez jaki czas projekt będzie monitorowany, w tym np. minimalną liczbę wizyt 
monitoringowych, obowiązki grantobiorcy w związku z prowadzonym monitoringiem oraz przedmiot 
wizyt monitoringowych, np. zakres danych, które będą podlegad kontroli, rodzaj dokumentów, 
wydarzeo itp.  

Procedury powinny jasno stanowid, w jaki sposób i w jakim terminie wyniki kontroli zostaną 
zaprezentowane grantobiorcy oraz jakie są możliwe reakcje na wyniki kontroli ze strony grantobiorcy. 

Grantobiorca musi złożyd zobowiązanie (poprzez odpowiednie zapisy w umowie o powierzeniu 
grantu) do poddania się czynnościom kontrolnym wykonywanym na potrzeby projektu przez 
grantodawcę oraz inne instytucje do tego uprawnione. 



To grantodawca będzie odpowiadał za wypełnianie SL. 

8. ) Czy koszty pośrednie w tym administracyjne partnera zagranicznego beneficjenta 

(grantodawcy) są kwalifikowane? 

 

ODP. Koszty pośrednie partnera zagranicznego są kwalifikowalne 

 

 


