
 
SPROSTOWANIE 

Podczas spotkania informacyjnego, dotyczącego konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18  
na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”, które odbyło się w dniu 16 maja 2018 r. w Warszawie, 
przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Instytucji Organizującej przedmiotowy konkurs 
zachęcali wnioskodawców do uwzględniania w składanych wnioskach o dofinansowanie kwot 
ryczałtowych, tj. do stosowania w projektach uproszczonych metod rozliczania projektów. 

Pragniemy poinformować, że możliwość rozliczania wydatków metodą uproszczoną, w postaci kwot 
ryczałtowych istnieje i jest obligatoryjna dla projektów, w których wartość wkładu publicznego nie 
przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 euro. 

W przypadku projektów na kwotę wyższą również istnieje możliwość zastosowania tej metody jednak 
suma kwot ryczałtowych w projekcie nie może przekroczyć wyrażonej w PLN równowartości kwoty  
100 000 EUR wkładu publicznego.  

A zatem, w przypadku projektu, którego wartość całkowita opiewa na kwotę np. 2 000 000 PLN,  
a co za tym idzie wartość wkładu publicznego przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 000 euro, 
wnioskodawca może przewidzieć do rozliczenia kwotą ryczałtową jedynie zadanie/zadania, których łączna 
wartość nie przekroczy ww. limitu. Koszty pozostałych zadań będą rozliczane zaś w sposób standardowy,  
tj. na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. 

Nie jest zatem dopuszczalnym rozwiązanie, kiedy projekt o wartości np. 2 000 000 PLN w całości rozliczany 
jest ww. metoda uproszczoną. 

Przepraszamy za błędną interpretację stanowiska IZ PO WER przedstawiona podczas spotkania. 

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Wytycznymi 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., do przeliczenia ww. kwoty 100 000 euro na PLN należy 
stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualny na dzień 
ogłoszenia danego konkursu w przypadku projektów konkursowych.  

A zatem, dla konkursu Trzecia Misja Uczelni należy stosować kurs: 1 EUR = 4,2072 PLN, co oznacza,  
że kwota 100 000 euro stanowi równowartość 420 720,00 PLN. 

 

Warszawa, dnia 18 maja 2018 r. 

 

 


