Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata2007-2013 oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Informacja na temat aktualizacji w Serwisie Beneficjenta LSI2014 z dnia 3 czerwca 2019 r.
Uwaga!
Dla poprawnej pracy Serwisu Beneficjenta LSI2014 niezbędne jest odświeżenie pamięci
podręcznej przeglądarki w punktach G.1.1, G.1.2 i G.3 wniosku o dofinansowanie poprzez
jednoczesne przyciśnięcie klawiszy Ctrl oraz F5 na klawiaturze. Operacje te wystarczy wykonać
tylko raz.

W poniedziałek 3 czerwca 2019 r. przed godziną 7:00 w Serwisie Beneficjenta LSI2014 wdrożone
zostały następujące funkcjonalności:
1. Uproszczenie w budżecie wniosku podziału zadań i wydatków z kwartałów na lata

- w punkcie G.1.1 pola Kwartał rozpoczęcia zadania i Kwartał zakończenia zadania zmienią się na Rok
rozpoczęcia zadania i Rok zakończenia zadania
Przed zmianą:

Po zmianie:

- w punkcie G.1.2 Harmonogram wydatku wg kwartałów zmieni się na Harmonogram wydatku
Przed zmianą:
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Po zmianie:

Podział budżetu na lata będzie dostępny we wszystkich wnioskach roboczych (również
poprawkowych), nowych jak i utworzonych przed wdrożeniem zmian w systemie.
Podział na kwartały zachowają jedynie wnioski opublikowane przed wdrożeniem zmian.
2. Aktualizacja metody wyliczania i edytowania wartości kosztów pośrednich w punkcie G.3
wniosku
Przed zmianą wartość kosztów pośrednich wyliczana była automatycznie na podstawie wartości
wprowadzonych w kwartały harmonogramu wszystkich wydatków bezpośrednich, odrębnie dla
każdego kwartału. Następnie uzupełniany był harmonogram kosztów pośrednich, a pole Wydatki
kwalifikowalne uzupełniane było sumą tych kwartałów.
Ręczna zmiana wartości kosztów pośrednich możliwa była przy pomocy zmiany w polu Wysokość
stawki.
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Po zmianie wartość kosztów pośrednich wyliczana będzie automatycznie od sumy wartości
wszystkich wydatków bezpośrednich z pominięciem harmonogramów wydatków i wprowadzana
do pola Wydatki kwalifikowalne. Następnie uzupełniany będzie harmonogram kosztów pośrednich,
a ewentualna różnica wynikająca z zaokrągleń kompensowana będzie w ostatniej pozycji
harmonogramu kosztów pośrednich.
Ręczna zmiana wartości kosztów pośrednich będzie możliwa poprzez edycję pola Wydatki
kwalifikowalne z dokładnością do jednego grosza.

Powyższa zmiana będzie widoczna we wszystkich wersjach wniosku w systemie i może
powodować konieczność zaktualizowania punktu G.3 we wnioskach zwracanych do poprawy.
Korekta w punkcie G.3 będzie prosta, polegająca na zaznaczeniu pola Zmień wysokość wydatków
kwalifikowanych oraz wprowadzeniu ręcznie wymaganej wartości kosztów pośrednich.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Instytucja Ogłaszającą Konkurs lub opiekunem
swojego projektu.
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