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Najczęściej zadawane pytania do regulaminu konkursu na typ projektu: Programy stypendialne 

i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych. 

 

Pytania dotyczące Wnioskodawcy / Partnerów projektu 

 

1. Pytanie: Czy dobrze rozumiem, że w ramach konkursu można realizować 2 typy projektów: 

- pierwszy: w partnerstwie pomiędzy NGO, JST oraz przedstawicielami pracodawców, ogłaszamy 

nabór na staże, job shadowing itp. dla uczestników z np. całego kraju, a sami stanowimy "Biuro 

Projektu" ? Czy w tym wypadku pracownicy z tych jednostek mogą również brać udział?  

-drugi: tworzymy partnerstwo pomiędzy NGO, JST oraz przedstawicielami pracodawców na tyle 

duże aby tylko z własnych zasobów pracowniczych zebrać minimum 210 osób. 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, nawiązanie partnerstwa krajowego nie jest obligatoryjne. 

Wnioskodawca jest zobowiązany jedynie do realizacji projektu w partnerstwie 

ponadnarodowym. W przypadku partnerstwa krajowego możliwa jest zarówno sytuacja, w której 

np. partner krajowy jedynie prowadzi działania projektowe, ale nie jest instytucją wysyłającą, jak 

i taka, w której uczestnikami projektu są pracownicy partnera. Możliwe są też sytuacje mieszane, 

w których jeden z partnerów jest organizacją wysyłającą, a wnioskodawca prowadzi tylko 

działania projektowe. Każdorazowo jednak uzasadnienie zaangażowania partnerów w projekcie, 

jak również ponoszenie przez nich wydatków, podlega ocenie merytorycznej. Proszę pamiętać, że 

jeden podmiot może wystąpić w konkursie tylko raz: jako wnioskodawca lub partner. 

 

2. Pytanie: Czy Szpital może być beneficjentem środków w ogłoszonym konkursie i czy Szpital 

wpisuje się w definicję beneficjenta jako Administracja publiczna lub jako związek jednostki 

samorządu terytorialnego? 

 

Odpowiedź:  

Szpital jest instytucją uprawnioną do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie, a pracownicy 

Szpitala spełniają wymogi kryterium dostępu, zgodnie z którym uczestnikami projektu są 

przedstawiciele: 

- organizacji pozarządowej, 

- organizacji pracodawców/związku zawodowego, 

- jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej lub komunalnej osoby 

prawnej. 

Teoretycznie jest więc możliwość zorganizowania mobilności ponadnarodowych dla 

pracowników szpitala, pod warunkiem, że projektem będą też objęte osoby z pozostałych dwóch 

typów instytucji (organizacji pozarządowej, organizacji pracodawców/związków zawodowych). 

Należy mieć na uwadze, że uczestnicy powinni być osobami zaangażowanymi w tworzenie 

i wdrażanie polityk publicznych, a nie osobami będącymi wyłącznie realizatorami tych polityk. 

W opinii IOK założenie, że grupa ok. 200 pracowników szpitala co do zasady spełnia ten wymóg, 

może być nieuzasadnione. 
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3. Pytanie: Jeżeli Miasto byłoby wnioskodawcą to czy liczba partnerów zagranicznych uzależniona 

jest od ilości wysyłanych osób? Np. chcemy wysłać 5 osób do urzędu miasta A, kolejne 8 do 

miasta B itd. Czy z każdym z tych miast musimy mieć podpisane porozumienie i list intencyjny? 

 

Odpowiedź:  

Decyzja w zakresie struktury partnerstwa ponadnarodowego leży w gestii wnioskodawcy 

i powinna wynikać z koncepcji projektu. Kryterium dostępu oceniane na etapie oceny formalnej 

obliguje do nawiązania partnerstwa ponadnarodowego z podmiotem z innego państwa 

członkowskiego UE, natomiast to wnioskodawca postanawia czy partnerem ponadnarodowym 

zostanie każda instytucja przyjmująca uczestników, czy też partnerem będzie jeden podmiot 

pełniący rolę operatora kierującego uczestników do poszczególnych instytucji przyjmujących. 

W przypadku drugiego rozwiązania list intencyjny i docelowo umowa o współpracy 

ponadnarodowej podpisywane są wyłącznie z partnerem-operatorem. 

 

4. Pytanie: Czy staże/praktyki zagraniczne mają być organizowane w obszarze państwa, z którego 

pochodzi partner ponadnarodowy? Czy mogą to być również inne państwa? 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu program mobilności (praktyka, staż, job shadowing) 

może odbywać się wyłącznie w kraju partnera, tzn., co do zasady nie może zaistnieć sytuacja, 

w której partnerem ponadnarodowym jest podmiot z określonego państwa, a program 

mobilności jest realizowany w innym państwie, lub w przypadku, gdy partnerem 

ponadnarodowym jest podmiot działający na szerszą skalę niż 1 kraj, wówczas we wniosku 

o dofinansowanie należy uzasadnić, w jaki sposób beneficjent i partner ponadnarodowy 

zapewnią wsparcie dla uczestników mobilności. Zadaniem partnera ponadnarodowego jest 

zapewnienie merytorycznego wsparcia dla uczestników projektu. 

 

5. Pytanie: Czy są jakieś wymagania dotyczące niezależności partnerów od siebie, np. obostrzenia 

odnośnie powiązań kapitałowych/osobowych, przynależności do jednej grupy kapitałowej? 

 

Odpowiedź:  

W myśl zapisów Regulaminu konkursu w zakresie wymagań dotyczących partnerstwa (zarówno 

krajowego, jak i ponadnarodowego) oraz realizacji projektu z innymi podmiotami wnioskodawca 

jest zobowiązany stosować w szczególności przepisy ustawy o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności oraz SZOOP PO WER.  

Zgodnie z ogólnym kryterium formalnym w przypadku projektu partnerskiego muszą zostać 

spełnione wymogi dotyczące:  

1. wyboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 

ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);  

2. braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
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2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami 

tworzącymi partnerstwo oraz  

3. utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym 

Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo 

przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

Zgodnie z SZOOP ramach PO WER nie może zostać również zawarte partnerstwo obejmujące 

podmioty, które mogą wywierać na siebie nawzajem dominujący wpływ poprzez powiązania 

osobowe istniejące między tymi podmiotami i tym samym nie mają możliwości nawiązania ze 

sobą równoprawnych relacji partnerskich. 

UWAGA! Projekt niespełniający kryteriów formalnych dotyczących prawidłowości nawiązania 

partnerstwa, braku wykluczenia wnioskodawcy i partnerów z możliwości otrzymania 

dofinansowania oraz braku powiązań zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej. 

 

6. Pytanie: Na stronie 11 regulaminu stwierdzono, że jednym z ogólnych kryteriów formalnych 

w przypadku projektu partnerskiego jest wybór Partnerów spoza sektora finansów publicznych; 

z kolei na stronie 29 odnośnie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy znajduje się zapis, że 

obowiązek dostarczenia prawidłowej realizacji umowy nie dotyczy beneficjentów będących 

jednostkami sektora finansów publicznych - w takim razie partnerem może być podmiot sektora 

finansów publicznych, czy nie?  

 

Odpowiedź:  

Podmiot sektora finansów publicznych może być partnerem w projekcie. Regulamin konkursu nie 

określa formy prawnej partnera, to wnioskodawca decyduje z kim zawrzeć partnerstwo. 

Wskazane w treści pytania ogólne kryterium formalne dotyczące wyboru Partnerów spoza 

sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

2014-2020 odwołuje się wyłącznie do regulacji, którymi musi kierować się Wnioskodawca 

w procesie wyboru partnera. Fragment Regulaminu odnoszący się do zabezpieczenia umowy 

wskazuje natomiast, że beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych są 

wyłączeni z obowiązku dostarczenia weksla in blanco. 

 

7. Pytanie: Czy w ramach projektu tylko Wnioskodawca (Lider projektu) może pełnić funkcję 

głównego biura projektu? Czy może przejąć ją jeden z partnerów (którego obrót za zeszły rok był 

mniejszy niż kwota projektu)? 

 

Odpowiedź:  

Sposób zarządzania projektem jest ustalany przez wnioskodawcę, w porozumieniu z partnerami 

krajowymi i ponadnarodowymi. Nie ma wymogu, aby biuro projektu prowadzone było przez 

wnioskodawcę. Wymóg dotyczący potencjału finansowego odnosi się do całości projektu, liczony 

jest łączny obrót wnioskodawcy i partnerów krajowych za ostatni rok obrotowy, który musi być 

równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach 

realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy jest IOK.  Proszę o zwrócenie uwagi na 

zapisy Instrukcji wypełniania wniosku dotyczące jsfp w kontekście wykazywania obrotu. 
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Pytania dotyczące kryteriów dostępu, formalnych, merytorycznych 

 

1. Pytanie: Minimalna liczba uczestników projektu, 210 osób, dotyczy tylko samego wnioskodawcy, 

czy dotyczy to również partnerów i ich mobilności do Polski? 

 

Odpowiedź: 

Liczba 210 uczestników projektu odnosi się do uczestników z Polski, które otrzymają wsparcie 

w ramach projektu, tzn. osób, które odbędą praktyki/staż/job shadowing za granicą. Nie ma 

możliwości finansowania wyjazdu osób zza granicy do Polski. 

 

2. Pytanie: Kryterium merytoryczne nr 8 „W jednej instytucji przyjmującej mogą być organizowane 

staże/praktyki/job shadowing dla maksymalnie 20% uczestników projektu.” – Czy to oznacza, że 

w projekcie musi być co najmniej 5 partnerów projektu – aby do każdego partnera trafiło nie 

więcej niż 20% uczestników? Czy jeden partner może gwarantować możliwość odbycia 

stażu/praktyki/job shadowingu w pięciu różnych instytucjach przyjmujących, które zapewni 

i zostanie to zapisane w liście intencyjnym oraz w treści wniosku? 

 

Odpowiedź:  

Regulamin konkursu celowo nie precyzuje tej kwestii. Decyzja w zakresie nawiązywania 

partnerstw w projekcie powinna wynikać z przyjętej koncepcji projektu - możliwe są obydwie 

wskazane w pytaniu opcje. Istotna jest zgodność projektu z kryteriami dostępu, tj. m.in. 

nawiązanie partnerstwa ponadnarodowego z podmiotem z innego państwa członkowskiego UE. 

 

Pytania dotyczące uczestników projektu 

 

1. Pytanie: Czy Beneficjent/Wnioskodawca, którym będzie przedsiębiorstwo, może być również 

uczestnikiem projektu? 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, przedsiębiorstwo może ubiegać się o dofinansowanie 

w ramach konkursu. Jednak uczestnikami projektu mogą być wyłącznie przedstawiciele 

poniższych rodzajów instytucji: 

·         organizacji pozarządowej,  

·         organizacji pracodawców/związków zawodowych 

·        jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej lub komunalnej osoby 

prawnej. 

Uczestnicy projektu muszą reprezentować wszystkie trzy grupy ww. instytucji. 

Zwracamy jednakże uwagę na konieczność spełniania pozostałych kryteriów udziału w projekcie, 

m.in. kryterium mówiącego o tym, że celem konkursu umożliwienie uczestnikom zapoznanie się 

z najlepszymi praktykami w zakresie organizacji, administracji, finansowania lub zarządzania 

sprawami publicznymi w ramach określonych we wniosku polityk publicznych. Oznacza to, że nie 

wszyscy pracownicy wskazanych podmiotów będą kwalifikowalni, a jedyni ci którzy wyjadą na 



5 

 

staż/praktykę aby zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie organizacji, administracji, 

finansowania lub zarządzania sprawami publicznymi. Należy mieć na uwadze, że uczestnicy 

powinni być osobami zaangażowanymi w tworzenie i wdrażanie polityk publicznych, a nie 

osobami będącymi wyłącznie realizatorami tych polityk. 

 

2. Pytanie: Czy miejska instytucja kultury (utworzona decyzją rady miasta), działająca w obszarze 

edukacji nieformalnej kwalifikuje się do udziału w projekcie? 

 

Odpowiedź:  

patrz pytanie 1. - uczestnikami projektu są przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego 

lub jej jednostki organizacyjnej lub komunalnej osoby prawnej. 

 

3. Pytanie: Czy uczestnikami projektu mogą być również dyrektorzy szkół (organem prowadzącym 

szkoły są jednostki samorządu terytorialnego)? 

 

Odpowiedź:  

patrz pytanie 1. - uczestnikami projektu są przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego 

lub jej jednostki organizacyjnej lub komunalnej osoby prawnej. 

 

4. Pytanie: Uczestnicy projektu muszą stanowić 3 wymienione w regulaminie grupy, tj.  

·         organizacje pozarządowe,  

·         organizacje pracodawców/związków zawodowych 

·       jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej lub komunalnej osoby 

prawne 

Czy należy tutaj przyjąć jakąś proporcję co do udziału tych grup w projekcie?, czy jeżeli np. na 210 

uczestników, większość będą stanowiły osoby zatrudnione w JST a np. będzie 5 osób z organizacji 

pozarządowych, 5 osób ze związków zawodowych, kryterium to będzie spełnione? 

 

Odpowiedź:  

Regulamin konkursu nie precyzuje, w jakich proporcjach grupy instytucji powinny być 

reprezentowane w projekcie. Wybór grupy docelowej w projekcie leży w gestii wnioskodawcy 

i powinien być uzasadniony koncepcją oraz specyfiką projektu. Proszę jednak pamiętać, że oprócz 

kryterium formalnego, oceniane jest także kryterium merytoryczne Adekwatność doboru grupy 

docelowej, gdzie oceniana będzie właśnie adekwatność wyboru uczestników projektu. 

 

5. Pytanie: Czy szkoły jako jednostki organizacyjne JST mogą też brać udział w projekcie? Czy jest 

możliwe organizowanie wymian ponadnarodowych dla nauczycieli? 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, jednym z rodzajów instytucji, z których muszą zostać 

zrekrutowani uczestnicy projektu, to jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 

organizacyjne. Teoretycznie osoby reprezentujące szkoły jako jednostki organizacyjne JST mogą 

więc być uczestnikami projektu. Należy jednak pamiętać, że nie ma możliwości finansowania 

wyjazdów osób zza granicy do Polski, czyli projekt nie może mieć charakteru wymiany.  
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W opinii IOK organizowanie wyjazdów nauczycieli, którzy na co dzień zajmują się pracą 

dydaktyczną/wychowawczą z uczniami, w tym konkursie jest jednak niezasadne. Taki projekt 

może zostać odrzucony na ww. kryterium dostępu. Rekomendujemy wykorzystanie możliwości 

jakie oferuje Program Erasmus+ Edukacja szkolna, w którym - dzięki zwiększeniu środków 

finansowych z EFS - możliwe jest wysyłanie większej liczby nauczycieli. 

 

6. Pytanie: Czy uczestnik projektu musi posiadać  co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze 

polityk publicznych lub realizacji zadań publicznych w obszarze realizacji projektu, czy ogólnie 

polityk publicznych? 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z kryterium dostępu, uczestnikiem projektu może być osoba, która posiada co najmniej 

dwuletnie doświadczenie w obszarze polityk publicznych lub (co najmniej dwuletnie 

doświadczenie) w realizacji zadań publicznych. Kryterium nie precyzuje rodzaju polityk.  

 

7. Pytanie: Czy projekt może mieć formę otwartą, tj. rekrutacja uczestników do projektu nastąpi na 

etapie realizacji projektu? 

 

Odpowiedź:  

Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie planuje działania, które będzie 

realizował w projekcie, natomiast sama realizacja zadań powinna nastąpić po podpisaniu umowy 

o dofinansowanie projektu. Niemniej jednak prosimy o zapoznanie się z Instrukcją wypełniania 

wniosku o dofinansowanie, gdzie mowa o tym jak opisywać Grupy docelowe w projekcie.  

 

 

Pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków 

 

1. Pytanie: Czy w ramach projektu możliwe jest organizowanie takich form wsparcia jak szkolenia, 

seminaria, konferencje? Oczywiście działania te będą powiązane z głównymi formami wsparcia 

polegającymi na zapewnieniu staży zagranicznych dla  pracowników. 

 

Odpowiedź:  

Odnoszenie się do pojedynczych wydatków pod kątem ich potencjalnej kwalifikowalności nie jest 

możliwe na tym etapie, ponieważ nie znając założeń projektu nie można ocenić kwalifikowalności 

wydatku ani zasadności jego poniesienia, ani też prawidłowości przypisania do odpowiedniej 

kategorii kosztów. Zwracamy jednakże uwagę, że w POWER nie są kwalifikowalne wydatki 

związane z informacją-promocją lub upowszechnianiem projektu, dlatego - zapoznawszy się 

wyłącznie z nazwami wydatków (seminaria, konferencje) widzimy duże ryzyko 

niekwalifikowalności tych przedsięwzięć.  

 

2. Pytanie: Czy w ramach realizacji projektu można zrealizować przyjazdy przedstawicieli 

zagranicznych instytucji partnerskich? Jeśli tak, czy muszą one stanowić jakąś proporcję do 

wyjazdów instytucji z Polski? 
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Odpowiedź:  

Zgodnie z przyjętymi założeniami wsparciem w ramach projektu powinni być objęci wyłącznie 

przedstawiciele polskich organizacji, spełniający kryteria dostępu omówione w Regulaminie 

konkursu. W projekcie nie ma możliwości finansowania programów mobilności do Polski.  

 

3. Pytanie: Czy partner zagraniczny może otrzymać rekompensatę za udział w projekcie 

i ewentualne koszty związane z prowadzeniem stażu, job shadowingu u niego na miejscu? 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, wydatki partnera ponadnarodowego związane 

z merytorycznym zakresem wsparcia realizacji Indywidualnych Programów Mobilności są 

kwalifikowalne, pod warunkiem zaakceptowania tych wydatków przez IOK w budżecie projektu. 

Nie ma możliwości finansowania kosztów pośrednich partnera ponadnarodowego. 

 

4. Pytanie: Czy kosztem kwalifikowanym w ramach projektu jest wynagrodzenie opiekunów 

praktykantów w instytucjach przyjmujących? Wynagrodzenia takie mogłyby dotyczyć zarówno 

pracowników instytucji będącej partnerem ponadnarodowym, jak i instytucji przyjmującej, 

współpracującej z partnerem ponadnarodowym. W jaki sposób takie wynagrodzenie mogłoby 

zostać rozliczone w ramach projektu? 

 

Odpowiedź:  

Z uwagi na charakter uczestników projektów w ramach Konkursu, którymi są przedstawiciele 

trzech wskazanych typów instytucji, tzn. osoby pracujące, posiadające co najmniej dwuletnie 

doświadczenie w obszarze polityk publicznych lub realizacji zadań publicznych oraz znające język 

obcy przynajmniej na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym skuteczną komunikację 

w trakcie mobilności ponadnarodowej, w opinii IOK angażowanie opiekunów/mentorów 

sprawujących nadzór nad przebiegiem praktyk w instytucjach przyjmujących nie znajduje 

uzasadnienia. Ze względu na to, że w pytaniu nie zostało doprecyzowane, jaka miałaby być rola 

opiekunów, nie jesteśmy w stanie udzielić na nie precyzyjnej odpowiedzi. 

 

Kwestie finansowe 

 

1. Pytanie: Czy określona kwota na 1 uczestnika (10 tys. PLN) dotyczy wyłącznie zadań 

merytorycznych, czyli kosztów bezpośrednich, czy również kosztów pośrednich? 

 

Odpowiedź:  

Średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wynosi 10 000 zł. Jest to koszt wyliczany 

automatycznie w części V wniosku "Budżet projektu", dotyczy więc zarówno kosztów 

bezpośrednich, jak i pośrednich. 

 

2. Pytanie: Czy została określona maksymalna kwota przeznaczona na 1 projekt? 

Odpowiedź:  

Regulamin konkursu nie określa maksymalnej wartości projektu. Kwota przeznaczona na konkurs 

wynosi 16 800 000 PLN. 
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3. Pytanie: Zgodnie z zapisem ze str. 25 regulaminu: Rozliczenia pomiędzy partnerem 

ponadnarodowym a beneficjentem (liderem) odbywają się na podstawie zestawienia 

dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, sporządzanego przez danego partnera. 

rozliczenie partnera nie podlega na przedstawieniu faktury VAT, ponieważ partner nie realizuje 

usług zleconych przez beneficjenta (lidera), tylko współuczestniczy w realizacji projektu. To na 

jakiej podstawie? 

 

Odpowiedź:  

Partner ponadnarodowy rozlicza się z Beneficjentem z wydatków na podstawie zestawienia 

dokumentów, które stanowią potwierdzenie poniesienia m.in.  

(i) kosztów personelu zaangażowanego po stronie partnera w merytoryczne wsparcie realizacji  

Indywidualnych Programów Mobilności Ponadnarodowej (np. umowy o pracę, umowa 

zlecenie, zakres obowiązków, decyzje o przyznaniu dodatku/ oddelegowania, listy płac) lub  

(ii) innych wydatków związanych z realizacją IPMP (faktury, noty, wyciągi bankowe itp.). 

Przywołany zapis z Regulaminu konkursu miał przestrzec przed sytuacją, w której Beneficjent zleca 

Partnerowi wykonanie zadań w projekcie, a w efekcie Partner obciąża Beneficjenta fakturą VAT. 

Beneficjent i Partner współuczestniczą w realizacji projektu na zasadzie równoprawnych relacji 

partnerskich, a nie relacji zleceniodawca- zleceniobiorca. 

 

4. Pytanie: W jaki sposób mogą być rozliczane w ramach projektu koszty wyjazdu uczestnika, który 

jest pracownikiem instytucji wysyłającej, nie będącej partnerem w ramach projektu? 

 

Odpowiedź:  

W opinii IZ koszty wyjazdu uczestnika, który jest pracownikiem instytucji wysyłającej niebędącej 

partnerem w ramach projektu powinny być rozliczane bezpośrednio przez beneficjenta. 

W przypadku wypłacania diet pobytowych przez instytucję zatrudniającą uczestnika projektu 

niebędącą beneficjentem lub partnerem projektu, pokrycie kosztów takiej diety (na zasadzie 

zaliczki lub refundacji) ze środków projektu jest możliwe pod warunkiem uregulowania tej kwestii 

w umowie z daną instytucją. Jednocześnie zaznaczam, że z uwagi na finansowanie wydatku ze 

środków projektu beneficjent (lub partner) musi dysponować pełną dokumentacją finansową 

dotyczącą wypłaconych diet, natomiast ich wysokość - w przypadku osób zatrudnionych 

w jednostce sektora finansów publicznych - musi wynikać z Rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

z tytułu podróży służbowej. 

 

5. Pytanie: Czy do wyliczenia 3 % wkładu własnego liczonego jako wkład niepieniężny możemy 

wliczyć koszty administracyjne związane z obsługą projektu tj. wynagrodzenie pracowników 

zarówno po stronie wnioskodawcy jak i partnera ponadnarodowego, wynajem pomieszczeń po 

obu stronach?  

 

Odpowiedź:  
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Zarówno wnioskodawca jaki i partnerzy (w tym partnerzy ponadnarodowi) są uprawnieni do 

wnoszenia wkładu własnego do realizowanego projektu. Wkład własny jest wykazywany we 

wniosku o dofinansowanie, przy czym to wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu 

własnego - mogą to być środki finansowane i/lub wkład niepieniężny. Podkreślenia wymaga że, 

zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, kwalifikowalne są wyłącznie te wydatki partnera 

ponadnarodowego, które związane są z merytorycznym zakresem wsparcia realizacji mobilności 

ponadnarodowych, pod warunkiem zaakceptowania tych wydatków przez IOK w budżecie 

projektu. Należy mieć również na uwadze, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 

wydatków w przypadku wykazania w szczegółowym budżecie projektu wydatków (a więc 

i wkładu własnego) ponoszonych przez partnera ponadnarodowego pomniejszeniu ulega 

podstawa wyliczenia kosztów pośrednich rozlicznych stawką ryczałtową. Odbywa się to poprzez 

pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich o wartość wydatków poniesionych przez 

partnera ponadnarodowego. Jeżeli zamierzacie Państwo wnosić wkład własny jako 

wynagrodzenie personelu administracyjnego - wówczas taki wkład obniży wartość kosztów 

pośrednich. 

 

 


