
 

Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu konkursu w zakresie 

kwalifikowalności kosztów pośrednich  

 
 

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1083/19 z dnia 

19 czerwca 2019 r. dokonał zmiany zapisów Regulaminu w ramach przedmiotowego konkursu 

w następującym zakresie: 

 

 
Rozdział/ 

podrozdział 

Regulaminu  
Było Dokonana zmiana 

Rozdział 2 

Pkt 5 ppkt 1 

W ramach niniejszego konkursu możliwe 

jest finansowanie kosztów pośrednich.  

 

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest 

finansowanie kosztów pośrednich, o ile dany 

wydatek nie stanowi kosztu bezpośredniego.  

Rozdział 2 

Pkt 5 ppkt 2 

Rozliczanie kosztów pośrednich odbywać 

się będzie poprzez zastosowanie stawki 

ryczałtowej, która jest uproszczoną metodą 

rozliczania kosztów. 

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. Rozliczania 

kosztów pośrednich poprzez zastosowanie 

stawki ryczałtowej nie można stosować w 

przypadku, gdy realizacja projektu jest 

zlecana w całości wykonawcy zgodnie z PZP 

lub zasadą konkurencyjności.  

Rozdział 2 

Pkt 5 ppkt 3 

Nie ma możliwości rozliczania kosztów 

pośrednich na podstawie rzeczywiście 

poniesionych wydatków. 

Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie 

rzeczywiście poniesionych wydatków, 

dopuszcza się jedynie 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 2 

Pkt 5 ppkt 6 

W niniejszym poddziałaniu stosuje się 

stawkę ryczałtową w wysokości: 1,8 % 

bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych 

projektu, z wyłączeniem podwykonawstwa. 

W niniejszym poddziałaniu stosuje się 

stawkę ryczałtową w wysokości: 1,8 % 

bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych 

projektu. 

 

 

Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać ww. zmian 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 wnioskodawcą w ramach konkursu. W związku  

z powyższym zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 

 

 


