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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 

(część 2). 

 

Pytania dotyczące Wnioskodawcy / Partnerów projektu 

 

1. Pytanie: W jaki sposób wnioskodawca powinien zweryfikować, czy podmiot który planuje objąć 

wsparciem jest podmiotem zaangażowanym w realizację polityk publicznych? Przykładowo do 

projektu chcemy zaprosić organizacje pozarządowe czy działalność w obszarze polityk 

publicznych powinna wynikać wówczas ze statutu? Czy wystarczające będzie zaangażowanie 

w różnego rodzaju akcje i działania? 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Konkurs ma na celu wzrost jakości standardu tworzenia 

i wdrażania polityk publicznych poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego podmiotów 

zaangażowanych w ich realizację w sektorze publicznym na szczeblu lokalnym (administracja 

samorządowa) i pozarządowym (organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni). IOK nie 

wskazuje w jakim obszarze będą mogły być realizowane programy mobilności, jest to 

uwarunkowane specyfiką projektu i potrzebami instytucji wysyłającej. W konkursie premiowane 

będą jednak projekty skoncentrowane na  następujących politykach publicznych: 

1. Zatrudnienie 

2. Rozwój przedsiębiorczości 

3. Polityki prorodzinne 

4. Polityka senioralna 

5. Integracja społeczna 

6. Edukacja 

7. Środowisko naturalne 

8. Gospodarka odpadami 

9. Energia i surowce naturalne 

10. Planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo 

11. Zrównoważony transport 

12. Rewitalizacja społeczna 

13. System ochrony zdrowia. 

 

Rolą wnioskodawcy jest zapewnienie, że udział w projekcie wezmą osoby zaangażowane 

w tworzenie i wdrażanie polityk publicznych, a nie osoby będące wyłącznie realizatorami tych 

polityk. Dodatkowo, zgodnie z kryterium dostępu celem mobilności ponadnarodowych jest 

umożliwienie uczestnikom zapoznania się z najlepszymi praktykami w zakresie organizacji, 

administracji, finansowania lub zarządzania sprawami publicznymi. Zapisy Regulaminu konkursu 

nie narzucają natomiast obowiązku weryfikacji, czy instytucja wysyłająca jest np. podmiotem 

statutowo zaangażowanym w kreowanie polityk. Wnioskodawca może określić warunki, jakie 

powinny spełnić instytucje wysyłające, natomiast IOK nie będzie precyzowała katalogu takich 

wymagań, bowiem powinno to wynikać ze specyfiki projektu.  
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2. Pytanie: Czy określenie partner ponadnarodowy jest tożsame z określeniem „instytucja 

przyjmująca”, tzn. czy instytucją przyjmującą może być wyłącznie partner projektu? Czy też 

możliwe jest rozwiązanie, w którym partner projektu (partner ponadnarodowy) gwarantuje 

przyjęcie uczestników projektu w konkretnych współpracujących z nim podmiotach (np. 

partnerem ponadnarodowym jest samorząd lokalny, albo organizacja „parasolowa”, która 

zapewnia udział w stażu/job shadowing w innych/powiązanych z nią instytucjach)? 

 

Odpowiedź:  

Partner ponadnarodowy nie musi być tożsamy z instytucją przyjmującą. Należy jednak pamiętać, 

że zadaniem partnera ponadnarodowego jest zapewnienie merytorycznego wsparcia dla 

uczestników projektów.  

Wnioskodawca powinien wykazać we wniosku: 

 adekwatność doświadczenia partnera ponadnarodowego pod kątem możliwości wsparcia 
odpowiadającego potrzebom uczestników projektu, 

  adekwatność doświadczenia instytucji przyjmujących w zakresie stosowanych przez nie 
najlepszych praktyk, 

  wartość dodaną partnerstwa ponadnarodowego, w tym przebieg procesu wzajemnego 
uczenia się i wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami ponadnarodowymi w przedmiocie 
projektu. 

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. 

 

3. Pytanie: Czy do partnera ponadnarodowego stosuje się tylko zapisy rozdziału 6.2 pkt 3 i rozdziału 

8 czy całe Wytyczne? 

 

Odpowiedź: 

Warunki kwalifikowalności wydatków partnera ponadnarodowego reguluje Rozdział 8.10 

Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: 

 

"3) IZ PO może wyrazić zgodę na kwalifikowanie wydatków ponoszonych przez partnerów 

ponadnarodowych w ramach danego projektu lub grupy projektów, o ile przynosi to korzyść dla 

projektu i wydatek jest niezbędny do realizacji celu projektu, a możliwość oraz warunki 

i procedury kwalifikowania takich wydatków określone są w wytycznych programowych lub 
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regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie 

pozakonkursowym.  

4) Koszty pośrednie partnera ponadnarodowego są niekwalifikowalne.  

5) Do oceny kwalifikowalności wydatków partnerów ponadnarodowych stosuje się warunki 

i procedury określone w rozdziale 8 oraz ogólne warunki kwalifikowalności wydatków określone 

w pkt 3 podrozdziału 6.2, z wyłączeniem lit. k." 

 

4. Pytanie: Czy personel partnera ponadnarodowego jest zwolniony z obowiązków informacyjnych 

personelu polskiego - limity godzin, karty czasu pracy, szczegółowe dane o wszystkich umowach 

w bazie SL 2014? 

 

Odpowiedź: 

W przypadku personelu projektu, partnera ponadnarodowego obowiązują jedynie ogólne zasady 

wskazane w rozdz. 6.2. pkt 3 (m. in. zgodność z prawem unijnym i krajowym, uwzględnienie 

w budżecie projektu, niezbędność, przejrzystość, racjonalność i efektywność wydatku, 

odpowiednie udokumentowanie itd.). Partner ponadnarodowy nie ma obowiązku wypełniania 

bazy personelu w SL2014.  

 

5. Pytanie: Rozdział 6.2 pkt 3 lit. g zobowiązuje do stosowania rozeznania rynku - umieszczania 

zapytania ofertowego na stronie beneficjenta - czy partner ponadnarodowy jest z tego 

zwolniony? 

 

Odpowiedź: 

Odnośnie rozeznania rynku - partnera ponadnarodowego obowiązują wszystkie warunki 

określone w rozdz. 6.2 pkt 4 (odnośnik z pkt. 3 g), łącznie z upublicznieniem zapytania 

ofertowego na stronie internetowej.  

 

 

 

Pytania dotyczące kryteriów dostępu, formalnych, merytorycznych 

 

1. Pytanie: Czym są w rozumieniu IOK zindywidualizowane wyjazdy? Czy indywidualny  program 

mobilności może być taki sam dla jednej grupy osób wyjeżdżających do jednej instytucji 

przyjmującej? 

 

Odpowiedź: 

W regulaminie konkursu określono, że wsparcie udzielane uczestnikom projektu ma mieć 

charakter zindywidualizowany. Indywidualne Programy Mobilności Ponadnarodowej powinny 

więc wynikać z rzetelnie przeprowadzonej diagnozy uczestników, a Wnioskodawca jest 

zobligowany do dopasowania wartości merytorycznej IPMP, wymiaru godzinowego 

i wyposażenie stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb uczestnika. Nie mogą mieć miejsca 

sytuacje, w których grupa osób z urzędu w Polsce odbywa wspólnie, w grupie, staż w innym 

urzędzie za granicą. Jeżeli np. 10 pracowników jednej instytucji weźmie udział w takiej samej 

formie wsparcia i każdy z nich w raporcie zaproponuje wdrożenie tego samego/ podobnego 
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rozwiązania, wówczas takiej wizycie nie można przypisać cech zindywidualizowania. Zgodnie 

z kryterium wyboru nie są kwalifikowalne wizyty studyjne, lecz praktyki, staże lub job shadowing - 

formy wsparcia które są zindywidualizowane "z definicji".  

 

2. Pytanie: Czy dopuszczalne jest rozwiązanie, które pozwala jednemu uczestnikowi na więcej niż 

jedną wizytę studyjną w ramach projektu przy zachowaniu minimalnej wymaganej liczby 

uczestników projektu (210) i średniego kosztu wsparcia uczestnika na wymaganym poziomie 

finansowym (10 000 zł)? 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z kryterium dostępu weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, formą wsparcia 

realizowaną w projekcie są Indywidualne Programy Mobilności Ponadnarodowej (IPMP), 

w których pobyt uczestników za granicą przyjmuje formę praktyki lub stażu lub job shadowing. 

IPMP realizowane są podczas jednego pobytu za granicą. Nie istnieje możliwość odbywania 

mobilności w formie wizyt studyjnych. Jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednej formie 

wsparcia (jednym pobycie za granicą).  

 

3. Pytanie: „Ważne jest, aby realizowane projekty były wewnętrznie spójne tzn. koncentrowały się 

na określonym obszarze polityk publicznych lub określonej funkcji” – jak rozumieć ten zapis 

z regulaminu? Czy wnioskodawca może w projekcie połączyć tematy spójne pomiędzy dwoma 

politykami publicznymi np. obszar wspierania przedsiębiorczości i edukacji?  

 

Odpowiedź:  

Spójność realizowanych projektów oznacza logiczne połączenie celu, wskaźników, zadań 

i budżetu w kontekście opisanych potrzeb określonej grupy docelowej oraz posiadanego przez 

wnioskodawcę potencjału. O tym, czy projekt jest spójny decydują zapisy wniosku 

o dofinansowanie i to do wnioskodawcy należy udowodnienie tej spójności. IOK celowo nie 

wskazuje w jakim obszarze będą mogły być realizowane programy mobilności, ponieważ 

każdorazowo jest to uwarunkowane specyfiką projektu i potrzebami instytucji wysyłającej. 

 

 

 

Pytania dotyczące uczestników projektu 

 

1. Pytanie: Czy pracownicy, współsprawcy lidera lub partnera mogą być uczestnikami projektu i brać 

udział w programie mobilności ponadnarodowej? 

 

Odpowiedź:  

Jeżeli lider lub partner przynależy do jednego z trzech rodzajów instytucji, odpowiedzialnej za 

kreowanie lub wdrażanie polityk publicznych: 

 organizacji pozarządowej 

 organizacji pracodawców/związku zawodowego 

 jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej lub komunalnej 

osoby prawnej  
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natomiast jego pracownicy/współpracownicy spełniają poniższe kryteria: 

w zakresie formy zatrudnienia: 

 - w przypadku jednostki samorządu terytorialnego lub instytucji jej podlegającej: jest 

zatrudniona w danej instytucji na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 

 - w przypadku pozostałych instytucji: jest formalnie związana z daną instytucją (co zostanie 

udowodnione stosownymi dokumentami na etapie rekrutacji do projektu); 

posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze polityk publicznych lub realizacji zadań 

publicznych; 

w zakresie znajomości języka obcego 

 - posiada znajomość języka obcego (wymaganego przez instytucję przyjmującą) przynajmniej 

na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie), umożliwiającym skuteczną komunikację 

w trakcie mobilności ponadnarodowej, co jest udokumentowane certyfikatem lub zweryfikowane 

przez wnioskodawcę na etapie rekrutacji; 

 - posiada zgodę kierownika instytucji wysyłającej na wyjazd oraz przedstawi  w procesie 

aplikacji korzyści płynące z jego/jej mobilności dla instytucji wysyłającej i przyjmującej; 

 - przedstawi pisemne zobowiązanie do nierezygnowania z zatrudnienia w instytucji 

wysyłającej przez przynajmniej jeden rok od momentu powrotu z mobilności, 

 - przedstawi pisemne zobowiązanie do podzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem 

z pracownikami instytucji wysyłającej. 

 

wówczas ww. osoby mogą być uczestnikami projektu i brać udział w programie mobilności 

ponadnarodowej. 

 

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że  uczestnicy powinni być osobami zaangażowanymi 

w tworzenie i wdrażanie polityk publicznych, a nie osobami będącymi wyłącznie realizatorami 

tych polityk. 

 

2. Pytanie: Czy kryterium dotyczące uczestników w zakresie formy zatrudnienia "w przypadku 

pozostałych instytucji: jest formalnie związana z daną instytucją (co zostanie udowodnione 

stosownymi dokumentami na etapie rekrutacji do projektu)" w odniesieniu do NGO należy 

rozumieć w taki sposób, że uczestnikami projektu mogą być członkowie danej organizacji 

(posiadający co najmniej 2 l. doświadczenie w obszarze polityk publicznych)? I czy w takiej 

sytuacji zgodę na wyjazd ma wystawić zarząd organizacji? Czy raczej formalne powiązanie odnosi 

się wyłącznie do zasiadania w strukturach danej organizacji? 

 

Odpowiedź:  

IOK nie precyzuje rodzaju dokumentów, które powinny być przedstawione w celu udowodnienia 

związania z daną instytucją (poza jst). Zgodnie z Regulaminem Konkursu, określenie „formalne 

związanie z organizacją” umożliwi udział w programach mobilności osobom, które współpracują 

z organizacją pozarządową lub związkiem zawodowym/organizacją pracodawców bez względu 

na formę ich zaangażowania (m.in. na zasadzie członkostwa, zasiadania w organach władzy 

i nadzoru, świadczenia usług).  
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3. Pytanie: Czy członkowie zarządów organizacji pozarządowych społecznie wykonujący funkcje 

mogą być uczestnikami projektu? 

 

Odpowiedź:  

W przypadku organizacji pozarządowych nie ma wymogu formalnego zatrudnienia, lecz 

formalnego związania z instytucją. Jeśli członek zarządu widnieje w dokumencie rejestrowym 

organizacji i spełnia pozostałe kryteria wymienione w Regulaminie Konkursu, wówczas może być 

uczestnikiem projektu niezależnie od tego, czy pobiera za swoją funkcję wynagrodzenie, czy nie. 

 

4. Pytanie: Czy we wniosku o dofinansowanie można nie wpisać wszystkich beneficjentów projektu 

i zamieścić informację, że będzie prowadzona rekrutacja otwarta? 

 
Odpowiedź:  

Odnoszenie się do pojedynczych propozycji zapisów we wniosku o dofinansowanie,  nie znając 

założeń projektu, nie jest możliwe na obecnym etapie. Wniosek o dofinansowanie jest 

traktowany jako całość, której poszczególne elementy są ze sobą powiązane - ich ocena 

w oderwaniu od całości mogłaby być nietrafna. IOK chciałaby jednak zauważyć, że fakt 

prowadzenia rekrutacji otwartej nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku przedstawienia we 

wniosku o dofinansowanie wyczerpującej charakterystyki grupy docelowej. Wskazówki 

w zakresie sposobu opisu grupy docelowej oraz przebiegu rekrutacji omówione zostały 

w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER. Zachęcamy do 

zapoznania się z dokumentem.  

 

5. Pytanie: Regulamin konkursu przewiduje przyznanie dodatkowych punktów projektom, 
w których 25% uczestników to osoby zajmujące stanowiska kierownicze. Proszę o wyjaśnienie, 
jakie warunki musi spełniać stanowisko w organizacji pozarządowej oraz związku 
zawodowym/organizacji pracodawców aby zostało uznane za kierownicze. 

 

Odpowiedź:  

Na potrzeby konkursu przyjęliśmy następującą definicję. Osoba na stanowisku kierowniczym  to 

osoba odpowiedzialna za całość organizacji lub jedną z wyodrębnionych jej części, która: 

- podejmuje decyzje i reprezentuje organizację na zewnątrz, 
- kieruje zespołem pracowników, 
- ponosi odpowiedzialność za wyniki i rezultaty na swoim odcinku pracy. 
 

6. Pytanie: Czy uczestnikami projektu mogą być nauczyciele? 
 

Odpowiedź:  
Nie. W opinii IOK nauczyciele, którzy na co dzień zajmują się pracą dydaktyczną/ wychowawczą 
z uczniami nie są grupą uczestników, których udział byłby uzasadniony w projektach 
realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu. Należy pamiętać, że projekty te mają na 
celu nabycie kompetencji zawodowych oraz doświadczeń pozwalających na usprawnienie 
planowania, wdrażania lub oceny skuteczności realizacji instrumentów interwencji publicznej 
przez osoby zaangażowane we wdrażanie polityk publicznych bądź zaangażowane w działania na 
rzecz ich doskonalenia. Nauczyciele jako grupa docelowa mogą otrzymać wsparcie w ramach 
Program Erasmus+ Edukacja szkolna.  
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Pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków 

 

1. Pytanie: Czy w ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest zatrudnienie tłumacza w trakcie 
pobytu u partnera ponadnarodowego o ile będzie to uzasadnione specyfiką projektu? W zał. 14 
do regulaminu w zestawieniu standardu i cen rynkowych są jedynie tłumaczenia materiałów 
merytorycznych, ale jest to jednocześnie zestawienie wyłącznie wybranych wydatków. 
 

Odpowiedź:  

Nie. Zgodnie z kryterium dostępu uczestnikiem projektu jest osoba, która m.in. posiada 

znajomość języka obcego (wymaganego przez instytucję przyjmującą) przynajmniej na poziomie 

komunikatywnym (w mowie i piśmie), umożliwiającym skuteczną komunikację w trakcie 

mobilności ponadnarodowej. 

 

2. Pytanie: Czy wkład własny może stanowić wartość pracy pracowników z danej jednostki 

uczestniczącej w projekcie za czas, który poświęcają na udział w projekcie? 

 

Odpowiedź:  

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków nie zabraniają wnoszenia wkładu własnego 

w postaci wartości wynagrodzeń pracowników (uczestników projektu) z danej jednostki 

uczestniczącej w projekcie za czas ich uczestnictwa w projekcie. Jest to wtedy wkład niepieniężny 

rozliczany na podstawie oświadczenia. Proszę jednak mieć na uwadze, że wniesienie wkładu 

własnego wyłącznie w postaci wynagrodzenia pracowników może obniżyć ocenę za potencjał 

finansowy i techniczny projektu, co może spowodować brak minimum punktowego w części 

dotyczącej potencjału wnioskodawcy i partnerów i w konsekwencji nieprzyznanie 

dofinansowania. 

 

3. Pytanie: Zgodnie z informacjami w regulaminie konkursu (punkt 4.1) „Koszty poniesione 

w związku z nawiązaniem partnerstwa ponadnarodowego są kwalifikowalne w wysokości do 

4 000 PLN. Okres kwalifikowalności tego rodzaju wydatków nie może być wcześniejszy niż dzień 

ogłoszenia konkursu.”. Proszę o informację czy jest to kwota możliwa do poniesienia na 

zawiązanie partnerstwa z jednym partnerem ponadnarodowym, czy też przy większej liczbie 

partnerów ponadnarodowych może ona być zwielokrotniona? 

 

Odpowiedź:  

Kwota 4 000 PLN jest kwotą maksymalną jaką może wykazać wnioskodawca we wniosku 

o dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z nawiązaniem partnerstwa - nie może być 

zwielokrotniona.  

 

4. Pytanie: W projekcie chcielibyśmy refundować partnerom wydatki związane z pobytem 

uczestników na stażu związane m.in. z opieką nad uczestnikami podczas stażu (refundacja 

kosztów wynagrodzenie/datków za opiekę nad uczestnikami), materiałów edukacyjnych, 

przejazdów, oraz wynagrodzeń osób za przeprowadzenie warsztatów (w ramach wizyt 

przewidziano zajęcia warsztatowe dla uczestników). Pytanie dotyczy tego, czy można w projekcie 

przewidzieć tego typu wydatki, kiedy są one niezbędne z punktu widzenia osiągnięcia założeń 

naszego projektu? 
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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. 

Katalog tych wydatków nie został określony, powinny one bowiem wynikać z koncepcji projektu. 

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 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. Wątpliwości IOK budzi również zamiar 

zorganizowania warsztatów dla uczestników, w sytuacji gdy kryterium dostępu jednoznacznie 

wskazuje dopuszczalne w konkursie formy wsparcia - są to praktyki, staż lub job shadowing. 

Przypominamy również, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nie ma możliwości 

finansowania kosztów pośrednich partnera ponadnarodowego. 

 

5. Pytanie: Czy wydatek opiekuna merytorycznego uczestników projektu należy do kategorii 

wydatków kwalifikowalnych? 

 

Odpowiedź:  

Nie. Mając na uwadze warunki, które muszą spełnić uczestnicy (tj. m.in. doświadczenie 

w obszarze polityk publicznych lub realizacji zadań publicznych, znajomość języka obcego na 

poziomie komunikatywnym), oraz fakt, że otrzymują oni wsparcie w formie krótkich mobilności, 

których celem jest zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie organizacji, administracji, 

finansowania lub zarządzania sprawami publicznymi, w opinii IOK wynagrodzenie 

opiekuna/mentora, którego rolą byłoby nadzorowanie/ śledzenie stopnia realizacji programu 

oraz założonych w IPMP efektów nie jest zasadne.  

 

Kwestie finansowe 

 

1. Pytanie: Czy uczestnicy projektu w trakcie realizowania programu mobilności podczas pobytu 

u partnera ponadnarodowego mogą sami opłacać koszty noclegów, wyżywienia etc. z wypłaconej 

im wyliczonej na ten cel zaliczki? 

 

Odpowiedź:  

Koszty związane z realizacją programu mobilności ponadnarodowej przez uczestnika za granicą, 

w tym koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i należnymi dietami, w przypadku 

pracowników jednostek samorządu terytorialnego wnioskodawca rozlicza w oparciu o kwoty 

i zasady wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 
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r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167). 

W przypadku innego niż JST pracodawcy warunki wypłacania należności z tytułu podróży 

służbowej określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo 

w umowie o pracę. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z Regulaminem konkursu wnioskodawca jest 

zobowiązany do zapewnienia uczestnikom wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, w tym co 

najmniej: 

- miejsca realizacji programu mobilności uczestników w odpowiednich instytucjach za granicą 

w ramach nawiązanego partnerstwa ponadnarodowego; 

- transportu/ pokrycia kosztów transportu do kraju organizacji przyjmującej uczestnika, 

- zakwaterowania w kraju organizacji przyjmującej uczestnika na czas realizacji programu 

mobilności. 

 

2. Pytanie: Czy wkład własny może być wniesiony wyłącznie w kosztach pośrednich? 

 

Odpowiedź:  

Tak, wkład własny może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich - jest to wtedy wkład 

własny finansowy. Z uwagi na rozliczanie kosztów pośrednich stawką ryczałtową, nie 

wyszczególnia się poszczególnych kategorii wydatków wchodzących w skład kosztów pośrednich.  

Jednocześnie przypominamy, że minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu to 3,00%. 

 

Przykład: 

Wydatki kwalifikowalne projektu – 1 948 200,00 zł 

Wysokość wkładu własnego - 1 948 200,00 zł x 3% = 58 446,00 zł 

 

Tj. przy wydatkach kwalifikowalnych równych 1 948 200,00 zł, wkład własny powinien wynosić co 

najmniej 58 446,00 zł. 


