Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu konkursu
(w szczególności w zakresie kwalifikowalności kosztów
pośrednich)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 21/997/18 z dnia
30 maja 2018 r. dokonał zmiany zapisów Regulaminu w ramach przedmiotowego konkursu w
następującym zakresie:
Rozdział/
podrozdział
Regulaminu

Rozdział 1

Było

Dokonana zmiana

Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie
prawo do zmiany zapisów niniejszego
Regulaminu do czasu rozstrzygnięcia
konkursu w przypadku, m.in. zmiany
przepisów prawa, zmiany wytycznych
ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego, wydłużenia terminu naboru,
zwiększenie alokacji na konkurs lub
innych
okoliczności
(nieskutkujących
nierównym traktowaniem wnioskodawców),
które będą powodowały konieczność zmian
lub uszczegółowienia zapisów niniejszego
Regulaminu. Informacja o ewentualnych
zmianach
wraz
z
uzasadnieniem
i wskazaniem daty, od której będą one
obowiązywać zostanie podana do publicznej
wiadomości m.in. zamieszczona na stronie
internetowej
Programu
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl, a także na
portalu
funduszy
europejskich
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Instytucja Zarządzająca RPO zastrzega sobie
prawo do zmiany zapisów niniejszego
Regulaminu do czasu rozstrzygnięcia
konkursu
w przypadku,
m.in.
zmiany
przepisów prawa, zmiany wytycznych
ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego, wydłużenia terminu naboru lub
innych
okoliczności
(nieskutkujących
nierównym traktowaniem wnioskodawców),
które będą powodowały konieczność zmian
lub uszczegółowienia zapisów niniejszego
Regulaminu. Informacja o ewentualnych
zmianach wraz z uzasadnieniem i wskazaniem
daty, od której będą one obowiązywać
zostanie podana do publicznej wiadomości
m.in. zamieszczona na stronie internetowej
Programu - www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl,
a także na portalu funduszy europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Rozdział 2
Pkt 5 ppkt 2

Rozliczanie kosztów pośrednich odbywać się
będzie poprzez zastosowanie stawki
ryczałtowej, która jest uproszczoną metodą
rozliczania kosztów.

Rozdział 2
Pkt 5 ppkt 3

Nie ma możliwości rozliczania kosztów
pośrednich na podstawie rzeczywiście
poniesionych wydatków.

Rozliczanie kosztów pośrednich odbywać się
będzie
poprzez
zastosowanie
stawki
ryczałtowej, która jest uproszczoną metodą
rozliczania kosztów lub na podstawie
rzeczywiście
poniesionych
wydatków.
Beneficjent dokonuje wyboru jednego ze
sposobów rozliczania kosztów pośrednich
na
etapie
złożenia
wniosku
o
dofinansowanie. Po zawarciu umowy o
dofinansowanie nie ma możliwości zmiany
sposobu rozliczania kosztów pośrednich w
projekcie.
Rozliczanie
kosztów
pośrednich
na
podstawie
rzeczywiście
poniesionych
wydatków, dopuszcza się w przypadku
projektów, w których co najmniej 50%
wydatków bezpośrednich ponoszone jest w
drodze zastosowania pzp (nie dotyczy to
wydatków ponoszonych z zastosowaniem
zasady konkurencyjności). Przy czym

wysokość kosztów pośrednich rozliczanych
na podstawie rzeczywiście poniesionych
wydatków nie może znacznie odbiegać od
stawek ryczałtowych określonych dla
kosztów pośrednich.
Rozdział nr 2
pkt 5, ppkt 16
ppkt 8)

8) amortyzacja, najem lub zakup aktywów
(środków
trwałych
i
wartości
niematerialnych i prawnych) używanych na
potrzeby personelu, o którym mowa w pkt
2-5

8) amortyzacja, najem lub zakup aktywów
(środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych) używanych na potrzeby
personelu, o którym mowa w pkt 1-4

Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać ww. zmian dot. kosztów pośrednich,
zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
Instytucja Zarządzającą zapewnia możliwość dokonania ewentualnej zmiany dokumentacji
projektowej w ww. zakresie wszystkim wnioskodawcom w ramach konkursu. W związku
z powyższym zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.
Zmiana w Rozdziale 1 dotyczy usunięcia wymogu zmiany Regulaminu konkursu
w przypadku zwiększenia alokacji. Ewentualna decyzja w tym zakresie będzie podejmowana
odrębną uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zmiana nie wpływa na
nierówne traktowanie wnioskodawców.
Zmiana w rozdziale 2 pkt 5 ppkt 16 ppkt 8) stanowi korektę techniczną zakresu wskazanej
punktacji.

