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w odpowiedzi na pismo z dnia 12 pazdziernika br. znak SRK.902.247.2015.TM:1.TM przedstawiam 
stanowisko Instytucji Zarzgdzajqcej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozw6j w zakresie 
ujmowania wWadu w^asnego w kosztach posrednich. 

Zgodnie ze wzorem wniosku o dofinansowante dia PO WER ka2d^ pozycj? bud^etowq wykazywanq 
w szczegbtowym budiecie projektu w ramach koszWw bezpoSrednich projektodawca zobowi^zany jest 
opisad przy pomocy tekstu, gdzie mozliwe i cz^sto praktykowane jest umieszczanie informacji o ponoszeniu 
wydatk6w;z wkiadu.wtasnego i dost^pnych checkboxdw, w tym wktad w^asny rzeczowy. Ponadto, dIa ka^dej 
pbzycji wykazywana jest warto66 ogbtem wydatk6w oraz wartoSd wydatk6w kwalifikowalnych, tj: wartoSb 
ogbiem pomniejszona o doch6d, o ktorym mowa w art. 61 rozporzqdzenia og6!nego, jeSli dotyczy. 
W szczeg6bwym budiecie projektu w kolumnach nie ma natomiast informacji o wysokoSci calego wkladu 
wlasnego w ramach danej pozycji budzetowej, (tj. bez wzgl^du na form^ jego wniesienia - l^cznie wWad 
rzeczowy i got6wkowy), ani informacji o wysokoSci dofinansowania na poziomie poszczegblnych wydatk6w, 
W budiecie projektu wykazywana jest jedynie kwota wktadu wtasnego og6tem (pkt 6.1.3), kt6ra nie jest 
automatycznie wyliczana przez system, ale r^cznie wpisywana przez wnloskodawc^. St^d wa2ne jest, aby 
weryfikowad prawidtowoS6 tej kwoty bazuj^c na dost^pnych we wniosku o dofinansowanie informacjach, 
w tym wysokoSci wkladu rzeczowego i informacjach opisowych w poszczegblnych kategoriach wydatk6w 
kosztbw bezpoSrednich. 

Obligatoryjnie informacja dot. wktadu wfasnego powinna si§ znale:t6 w polu „Uzasadnienie dIa 
-przewidywanego w-projekcie-wkladu-wiasnego::."- pod szczegbtewym budietem-projektu-Wnioskodawca-
powinien opisa6, jaka jest wysoko66 wWadu wfasnego oraz spos6b jego wyliczenia, form^ wniesienia 
wktadu, a takie, czy jest on wnoszony w ramach kosztbw bezpoSrednich czy poSrednich, a jeSli z obu zr6de( 
to w jakiej wysokoSci z kaZdego. Informacja o tym, czy wklad wtasny jest wnoszony w ramach kosztbw 
poSrednich czy koszt6w bezpoSrednich, jest niezb^dna do w^aSciwego wyliczenia dofinansowania w ramach 
kosztbw poSrednich. 

Dodatkowo, przy wyliczaniu wysokoSci kosztbw poSrednich w ramach projektu, w cz^Sci Szczeg6lowy 
budget projektu w wierszu 6.1.2 Koszty po^rednie wnioskodawca wybiera z listy rozwijalnej odpowiedni^ 
wysokoSC zryczaltowanej stawki kosztow poSrednich w zaIelnoSci od wysoko6ci projektu (zgodnie 
2 zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalno^ci wydatkdw w zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spdjno&ci na lata 2014-2020 
podrozdzial 8.4). JednoczeSnie nie pomnieisza kosztow posrednich o wvsokofed: wnoszoneqo do projektu 
wkladu wtasnego. co wynika z faktu uj^cia w budiecie wydatkdw ogbtem i wydatkbw kwalifikowalnych, a nie 
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dofinansowania. Niemniej, ma to przeloienie na wysokoSt dofinansowania'przekazywanego beneficjentom 
w formie zaiiczki lub refundacji. Instytucja b^d^ca strong umowy powinna na etapie. przyjmowania whiosku 
do realizacji w^aSciwie ustali6 wysokoSi dofinansowania w ramach kosztbw poSredhich, uwzgl^dniaj^c 
wysokoSC wWadu wlasnego, 

W praktyce, jeSli np.; wnioskodawca chce wnieSd do projektu wymagany wWad wtasny w formie gotowkowe] 
w caiofeci w ramach kosztbw poSrednich, informacj^ tak^ wskazuje w polu „Uzasadnienie dia 
przewidywanego w projekcie wk+adu w+asnego...", a wysoko^b wktadu wtasnego.okre^la w pkt 6.1.3. Procent 
kosztbw poSrednich wskazywany w szczegbbwym budZecie projektu w takim przypadku jest zgodny 
z procentem wskazanym w Wytycznych, pp.: 25% i w 2aden sposbb nie podlega pomniejszeniu, (w wierszu 
koszty poSrednie mbwimy bowiem o wydatkach kwalifikowalnych, a nie o dofinansowaniu). Powyisze nalezy 
jednak doprecyzowab w umowie o dofinansowanle poprzez wskazanie wymogu wniesienia wktadu 
wlasnego, a nast^pnie wbSciwe rozliczab we wnioskach o platnoSb. 

W zwi^zku z powyiszym, w kaidym przypadku wnoszenia przez wnioskodawcbw wWadu wlasnego 
w kosztach poSrednich nalety doprecyzowab zapis § 5 ust. 1 umowy o dofinansowanie rozgraniczaj^c 
przysluguj^c^ beneficjentowi wysokoSb kosztbw poSrednich kwalifikowalnych oraz wysokoSb ich 
dofinansowania. ^ 
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