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Podrozdz. 1.2.
ust.1

Brak punktu q).

Uwzględnienie
podstawy
prawnej adekwatnej do
przedmiotu konkursu.
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2.

Regulamin
konkursu

Podrozdział 6.2
ust. 4 punkt e)

Koszty pośrednie, nie więcej niż 10 %
bezpośrednich
wydatków
kwalifikowanych – rozliczane stawką
ryczałtową - do których należą m.in.
wynagrodzenie
koordynatora/kierownika projektu oraz
innego personelu zaangażowanego w
zarządzanie projektem i jego rozliczanie,
opłaty czynszowe, opłaty za energię,
ogrzewanie,
sprzątanie,
opłaty
pocztowe, materiały biurowe, opłaty
telekomunikacyjne, media oraz inne
koszty administracyjne.

Punkt q) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom)
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia
(UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr
1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i
(UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (tzw. rozporządzenie
Omnibus).
Koszty pośrednie, nie więcej niż 10 % bezpośrednich wydatków
kwalifikowanych – rozliczane stawką ryczałtową - do których należą m.in.
wynagrodzenie koordynatora/kierownika projektu oraz innego personelu
zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, opłaty
czynszowe, opłaty za energię, ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowe,
materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, media oraz inne koszty
administracyjne.
Koszty pośrednie powinny zostać oszacowane przez wnioskodawcę w
oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i możliwą do zweryfikowania kalkulację
przeprowadzoną w drodze zastosowania praktyki księgowej
standardowo stosowanej przez beneficjenta. Metodologia, w oparciu o
którą oszacowana została wysokość wydatków (kosztów pośrednich),
jakie będą rozliczane w projekcie powinna zostać szczegółowo opisana.
Uwaga: Wydatki rozliczane stawką ryczałtową są traktowane jako
wydatki poniesione i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania
dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie ich
poniesienia. W związku z powyższym w dokumentacji aplikacyjnej nie
trzeba wykazywać źródeł finansowania ww. wydatków. Nie ma
możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków z rozliczenia metodą
uproszczoną na rozliczenie na podstawie rzeczywiście ponoszonych
wydatków i odwrotnie.

Uszczegółowienie
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Wyżej wymienione zmiany w regulaminie konkursu RPZP.03.07.00-IZ.00-32-K02/19 zatwierdza:
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