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Cz. 1 

 

• Przedstawienie zasad rozliczania projektu 
 

Cz.2 
• Omówienie zasad sprawozdawczości 

Plan prezentacji 

    



Informacja i promocja: 

 

Zapis: Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej,  
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014  – 2020 

Logo:  „Fundusz Europejski Pomoc Techniczna” 

          „Unia Europejska Fundusz Spójności”  

 

 

 
Podręcznik Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji 

i promocji na lata 2014 – 2020. 



Obowiązkowe oznaczenia: 

 

• działania informacyjne i promocyjne; 

• dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości 
publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów 
(dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, 
materiały dla prasy etc., zaświadczenia, certyfikaty, materiały 
informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, 
stronę interenetową projektu); 

• miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obowiązujące dokumenty: 

 

 

• „Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy 
technicznej na lata 2014-2020”; 

 

• „Procedura udzielenia zamówień przez Dotacjobiorcę, 
stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy z gminą”; 

 

 

    



Obowiązujące dokumenty: 

 
• „Wytyczne w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kwalifikowalność kosztów – TERMIN:  

 

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki 

poniesione na rzecz projektu od dnia rozpoczęcia jego 

realizacji – zgodnie ze złożonym wnioskiem, do dnia 

zakończenia jego realizacji, jednak nie  później niż do 

31 grudnia 2016 roku  

 

Można dokonywać zmian terminu realizacji projektu – 

zgodnie z Wnioskiem, który stanowi załącznik nr 6 do 

Umowy z Gminą 

 

    



Za koszty kwalifikowalne należy uznać wydatki spełniające 

łącznie następujące warunki: 

wydatki są: 

 niezbędne do realizacji projektu; 

 dokonywane przy zachowaniu zasady efektywności kosztowej; 

 poniesione przez Wnioskodawcę we wskazanym terminie; 

 wykazane w dokumentacji księgowej Wnioskodawcy,  
w sposób umożliwiający ich zidentyfikowanie i weryfikację; 

 potwierdzone oryginałami stosownych dokumentów; 

 poniesione zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

 

    



Za koszty kwalifikowalne zostaną uznane wydatki poniesione 

na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji tj.: 

 

  wydatki związane z opracowaniem analiz, planów działań itp., 
niezbędnych do opracowania programu rewitalizacji (w tym 
m.in. wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów); 

  wydatki związane z opracowaniem lub aktualizacją programu 
rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników 
merytorycznych lub ekspertów zewnętrznych); 

 

    



 wydatki związane z włączaniem różnych interesariuszy do prac 
nad opracowywaniem/aktualizacją programu rewitalizacji  
(w tym m.in. koszty organizacji spotkań, konferencji, debat, 
wynagrodzenie moderatorów, ekspertów i panelistów, zakup 
materiałów niezbędnych do prowadzenia działań 
partycypacyjnych); 

 koszty zarządzania projektem - oddelegowanie, dodatki, 
zmiana zaangażowania etatu, zmiana zakresu zadań;                  
- odrębne listy płac; - UWAGA na zawieranie umów cywilno-
prawnych; - nie ma obowiązku prowadzenia kart czasu pracy;  
- biegły rewident. 

 

    



PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:  
Zasady ogólne: 

 zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania 
wykonawców i przejrzystości, 

 racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym 
zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, 
oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a 
także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu 
uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, 

 bezstronności i obiektywizmu osób przygotowujących i 
udzielających zamówienie, 

 

 



Zasady ogólne: 

 

 szacunkowa wartość zamówienia jest ustalana zgodnie  
z ustawą PZP, w tym z należytą starannością z uwzględnieniem 
ewentualnych zamówień uzupełniających. Zabroniony jest 
podział zamówienia skutkujący zaniżaniem jego wartości 
szacunkowej, przy czym ustalając wartość zamówienia należy 
wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia 
następujących przesłanek:  

• usługi, dostawy lub roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub 
funkcjonalnie; 

• możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie; 

• możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę. 

 



Progi kwotowe a sposób wyłonienia wykonawcy – wyłączenie 
stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164): 

 

 Poniżej 20 000 zł netto – obowiązują wewnętrzne regulaminy  
stosowane w Gminie (zachowanie zasady konkurencyjności i 

efektywności kosztowej); 

 Powyżej 20 000 zł netto – obowiązuje procedura będąca 
załącznikiem nr 4 do Umowy z Gminą (rozeznanie rynku); 

 Powyżej 30 000 euro netto – obowiązują zapisy Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych . 

 

 



Kosztami kwalifikowalnymi nie są: 
 
  finansowanie działalności niezwiązanej z projektem i poza 
okresem kwalifikowalności; 
  wydatki zrefundowane w innym projekcie, współf. ze środków 
publicznych;  
  zakup i leasing środków trwałych; 
  amortyzacja środków trwałych; 
  koszty stałe utrzymania biura; 
  wyposażenie biura, materiały biurowe i eksploatacyjne; 
  koszty budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu; 
  podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać 
odzyskany w oparciu o przepisy krajowe. 

 

    



SYSTEM  PŁATNOŚCI: 

 

 kwota dotacji nie przekrocza 90% kosztów kwalifikowalnych 
realizacji projektu; 

 dotacjobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu 
własnego, wynoszącego minimum 10% kosztów 
kwalifikowalnych realizacji projektu, na etapie rozliczania 
każdego sprawozdania okresowego; 

 dotacja będzie przekazywana jako refundacja poniesionych 
wydatków. 

 

 



Rozksięgowanie na „8” i „9”  

 

WRTOŚCI PROJEKTU 

 

 

                 

90 % 
DOTACJA 

10 %  
WKŁAD WŁASNY (9) 

100 % 

85 %  
Fundusz Spójności 

PO PT (8) 

15 %  
Budżet Państwa  (9) 



ZMIANY W BUDŻECIE: 

 

 Dotacjobiorca może w trakcie realizacji projektu dokonywać 
przesunięć wydatków ujętych w szczegółowym budżecie 
projektu. Przesunięcia nie mogą zwiększać wartości wydatków 
planowanych na wynagrodzenia wynikające ze szczegółowego 
budżetu.  

 



ZMIANY W BUDŻECIE: 

 

 Dotacjobiorca może rozliczyć wydatki, które nie zostały 
uwzględnione w szczegółowym budżecie projektu 
zatwierdzonym na etapie wyboru projektu pod warunkiem, że 
wydatki te są niezbędne do realizacji projektu i związane  
z zadaniami wskazanymi we wniosku o udzielenie dotacji. 
Rozliczenie wydatków, nie może stanowić podstawy do 
zwiększenia ogólnej kwoty dotacji. 

 



ZMIANY W BUDŻECIE: 

 

Zmiany dotyczące wydatkowania dotacji, w tym skutkujące 
koniecznością wprowadzenia zmian w załącznikach do Umowy 
z Gminą, mogą być dokonywane pod warunkiem ich 

zgłoszenia w formie pisemnej. 

Akceptacja tych zmian będzie dokonywana w formie pisemnej  
i nie wymaga formy aneksu do Umowy z Gminą, o ile zmiany 
te nie wpłyną na treść Umowy z Gminą. 



SPRAWOZDAWCZOŚĆ: 

 
 Dotacjobiorca składa sprawozdanie okresowe niezwłocznie po 

zrealizowaniu zakresu finansowo-rzeczowego projektu umożliwiającego 
wystąpienie o kolejną transzę dotacji.  

 Dotacjobiorca jest zobowiązany do przygotowania i złożenia, w terminie  
14 dni od dnia upływu terminu zakończenia realizacji projektu 
sprawozdania końcowego z wykonania projektu. 

 Transza refundacji zostanie wypłacona w terminie 14 dni kalendarzowych 
od zatwierdzenia sprawozdania przez UMWD. 

 Sprawozdania wraz z zestawieniem dokumentów księgowych powinny być 
zweryfikowane i zatwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta, co 
zostanie potwierdzone protokołem z kontroli biegłego rewidenta. 

 



Zestawienie dokumentów księgowych: 

  

 Dokumenty księgowe powinny być pogrupowane według 
zadań. 

 W ramach działań chronologicznie według daty zapłaty. 

 Poszczególne dokumenty księgowe musza być wyczerpująco 
opisane. 



Opis dokumentów księgowych powinien zawierać: 

 

 wykazany związek z projektem (nazwa projektu, logo) 

 

 

 
 

 kwotę wydatków kwalifikowalnych; 

 numer umowy dotacji; 

 numer działania zgodny z budżetem (można dodać opis działania).  

 

 

 

Informacje o projekcie 

Program operacyjny Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 

Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci 



 Zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną 
na adres e-mail:  

rewitalizacja@dolnyslask.pl   
 

Odpowiedzi na pytania w sprawie realizacji projektu 
będą publikowane sukcesywnie na stronie 
internetowej Samorządu Województwa:  

 

www.rewitalizacja.dolnyslask.pl 

mailto:rewitalizacja@dolnyslask.pl


 

rewitalizacja@dolnyslask.pl 

    

mailto:sebastian.habinski@umwd.pl
mailto:rewitalizacja@dolnyslask.pl

