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Wynagrodzenie opiekuna stażysty u pracodawcy 

BPO / MOTO

• maksymalna stawka 28,25 PLN brutto za godzinę (60 minut) opieki – stawka
dotyczy opieki nad 10 stażystami.

• wynagrodzenie opiekuna jest kwalifikowalne pod warunkiem zapewnienia
kompleksowej opieki nad stażystą obejmującej łącznie:

• przygotowanie stanowiska pracy dla stażysty;

• przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy stażysty;

• nadzorowanie wypełniania listy obecności i dziennika stażu;

• zapoznanie stażysty z obowiązkami i warunkami pracy, w tym regulaminem
pracy;

• bieżące przydzielenie zadań do wykonania;

• nadzór nad przebiegiem wykonywania zadań;



Wynagrodzenie opiekuna stażysty u pracodawcy 

BPO / MOTO

• przeprowadzenie niezbędnych szkoleń związanych z zajmowanym przez
stażystę stanowiskiem;

• odbiór wykonanych prac;

• weryfikacja zgodności przebiegu stażu z programem stażu;

• bieżące informowanie wnioskodawcy o przebiegu stażu, w tym w szczególności
o ewentualnych trudnościach i nieprawidłowościach;

• udzielanie pomocy i wskazówek;

• przygotowanie zaświadczenia i raportu końcowego z realizacji stażu

• inne działania, celowe dla zapewnienia opieki.



Wynagrodzenie opiekuna stażysty u pracodawcy 

BPO / MOTO

• we wniosku o dofinansowanie wskazywana jest planowana liczba godzin, jaką
poświęci opiekun stażu na nadzorowanie stażystów w miesiącu wraz z liczbą
stażystów jaką opiekun będzie nadzorować;

• okres, przez jaki może być wypłacane wynagrodzenie jest tożsamy z okresem
trwania staży realizowanych w projekcie, przy czym wymiar godzinowy opieki nad
stażystą odpowiada wymiarowi godzinowemu stażu.



Wynagrodzenie opiekuna stażysty u pracodawcy 

BPO / MOTO

Formy rozliczenia wydatków zaangażowania opiekuna stażu:

• refundacja podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia opiekuna w zakresie
odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu oddelegowaniu do zadań związanych
z opieką nad stażystą;

• refundacja podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna
w sytuacji, gdy w związku ze sprawowaniem opieki został mu przyznany dodatek do
wynagrodzenia;



Koszty materiałów zużywalnych niezbędnych do bezpośredniego 
wykonywania obowiązków stażowych 

BPO / MOTO

Możliwość finansowania w ramach stażu materiałów zużywalnych tj. materiałów
ulegających całkowitemu zużyciu, wyczerpaniu lub degradacji w wyniku normalnej
eksploatacji w czasie realizacji zadań stażowych, niezbędnych do bezpośredniego
wykonywania obowiązków stażowych, w przypadku, gdy brak ich finansowania
w projekcie skutkowałby zubożeniem praktycznego wymiaru stażu.

• wyłącznie materiały w ilości niezbędnej i ściśle powiązanej z programem kształcenia
i programem stażu;

• zostaną uwzględnione w programie stażu,

• zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie (rodzaj i szacunkowa ilość
– uzasadnienie pod budżetem),

• na wnioskodawcy ciąży obowiązek dokonania analizy potrzeb w tym zakresie.



Koszty materiałów zużywalnych niezbędnych do bezpośredniego 
wykonywania obowiązków stażowych 

BPO / MOTO

Nie mogą być finansowane środki trwałe (np. komputer, laptop, drukarka, skaner, rzutnik
multimedialny itp.) niezależnie od ich wartości, ani inne rzeczowe składniki majątku,
których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż okres realizacji stażu.

Możliwe jest wykorzystanie materiałów zużywalnych będących w dyspozycji
pracodawcy/beneficjenta – w takim przypadku należy ująć te koszty w budżecie projektu
wyłącznie jako wkład własny rzeczowy.



Koszty materiałów zużywalnych niezbędnych do bezpośredniego 
wykonywania obowiązków stażowych 

BPO / MOTO

Fakt wykorzystania materiałów zużywalnych powinien być udokumentowany. Zakup
materiałów zużywalnych powinien być udokumentowany:

• np. w dzienniku stażowym

• np. fakturą (również w sytuacji, kiedy materiały zostaną zakupione przez instytucję 
przyjmującą na staż)



Wynagrodzenie stażysty za realizację stażu 

BPO / MOTO

• Stawka to 18,50 PLN brutto za godzinę (60 minut) – nie mniej niż 12 PLN za
godzinę zadania stażowego.

• Wynagrodzenie jest kwalifikowalne pod warunkiem gdy wypłacane jest za okres
trwania stażu proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanego przez
stażystę (nie może być wypłacane „z góry”).

• Czas poświęcony na wykonywanie czynności technicznych (np. wypełnianie karty
stażu) oraz organizacyjnych (np. przejazd na uczelnię w celu dostarczenia
dokumentacji związanej ze stażem) nie jest wliczany do godzin zrealizowanego
stażu.

• Za okres niezdolności do pracy oraz za okres niewykonywania zadań stażowych
(np. „dni wolne”, „urlop”) wynagrodzenie nie przysługuje.



Wynagrodzenie stażysty za realizację stażu 

BPO / MOTO

Wynagrodzenie stażowe co do zasady: 

• podlega ubezpieczeniu emerytalnemu,

• podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu,

• jest w całości zwolnione od podatku.
UWAGA! 

Instytucjami władnymi do wydawania ostatecznego stanowiska w zakresie interpretacji
dotyczących powyższych kwestii jest właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd
Skarbowy.



Zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania

BPO / MOTO

• do wysokości 1 500,00 PLN miesięcznie,

• kwalifikowalne są koszty zakwaterowania stażysty poza miejscem zamieszkania
w Polsce, gdy staże będą się odbywały w odległości nie mniejszej niż 50 km od
miejsca zamieszkania uczestnika stażu,

• koszty poniesione w związku z zakwaterowaniem muszą być udokumentowane,

• niekwalifikowalne są koszty zakwaterowania wynikających z umów najmu zawartych
na okres dłuższy niż trwanie stażu,



Wydatki dotyczące utrzymania poza miejscem zamieszkania

BPO / MOTO

Stawka do wysokości 30,00 PLN za dzień.



Ubezpieczenie stażysty

BPO / MOTO

Stawka do 100 PLN /na jednego uczestnika (w przypadku stażu
3-miesięcznego

• zakres ubezpieczenia określa wnioskodawca, w zależności od
uregulowań obowiązujących w podmiocie przyjmującym na staż,

• koszty związane z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej NNW (od
następstw nieszczęśliwych wypadków) dla stażysty są kosztem
kwalifikowalnym za cały okres trwania stażu, łącznie z dojazdem
i powrotem (w przypadku staży realizowanych poza miejscem
zamieszkania),

• możliwe jest kwalifikowanie innego niezbędnego ubezpieczenia
(w uzasadnionych przypadkach),

• ubezpieczenie obejmuje wyłącznie zdarzenia zaistniałe w Polsce.



Ubezpieczenie stażysty

BPO / MOTO

Koszty i standardy ubezpieczenia muszą być porównywalne do tego rodzaju usług
dostępnych na rynku komercyjnym.

Ubezpieczenie grupowe stażystów jest rekomendowane w sytuacji gdy będzie ono
rozwiązaniem tańszym niż indywidualne ubezpieczenie stażystów.



Dojazd w obie strony poza miejscem zamieszkania

BPO / MOTO

Wydatek kwalifikowany jedynie w przypadku odbywania stażu w odległości nie mniejszej
niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika projektu - wydatek kwalifikowalny w związku
z uzasadnionymi potrzebami uczestników staży biorących udział w projekcie

Koszty podróży rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków za
faktycznie odbytą podróż z uwzględnieniem posiadanej przez danego uczestnika projektu
ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje,



Koszty komunikacji miejskiej / komunikacji publicznej

BPO / MOTO

Kwalifikowalny jest:

• zakup biletów komunikacji miejskiej/komunikacji publicznej w tym biletów
okresowych (np. miesięcznych) komunikacji miejskiej (także w ramach aglomeracji),

• kosztów biletów okresowych komunikacji publicznej w przypadku odbywania stażu
poza miejscem zamieszkania w odległości mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania
uczestnika projektu także.



Koszty niezbędnych badań lekarskich stażysty

BPO / MOTO

• Stawka 100 PLN / stażystę;

• zakres przeprowadzonych badań lekarskich musi być:

• musi być zgodny z minimalnymi wymaganiami badań określonych przepisami
prawnymi,

• musi być adekwatny do miejsca odbywania stażu oraz zakresu przewidzianych
obowiązków w ramach stażu,

• powinien zostać uzgodniony z instytucją przyjmującą na staż.



Zewnętrzne certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania 
kwalifikacji

BPO / MOTO

Stawka nie została określona przez IOK.

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny
i walidacji uzyskany w momencie potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję,
że dana osoba uzyskała efekty uczenia się spełniające określone przez tę instytucję
standardy.

Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być
rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.



Zewnętrzne szkolenia/warsztaty prowadzące do podniesienia 
kompetencji

BPO / MOTO

Stawka nie została określona przez IOK.

W przypadku finansowania w ramach projektu udziału studentom
w zewnętrznych szkoleń / warsztatów prowadzących do podniesienia kompetencji fakt
nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy
docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie kompetencji, która będzie poddana
ocenie,



Zewnętrzne szkolenia/warsztaty prowadzące do podniesienia 
kompetencji

BPO / MOTO

b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań,
tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań
projektowych,

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych
kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie (np. egzamin, test,
rozmowa oceniająca),



Trener

BPO / MOTO

• Stawka to 150,00 PLN / godzinę (45 minut);

• Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu;

• Koszt pracy trenera obejmuje koszty opracowania programu oraz materiałów
dydaktycznych, dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz dodatkowego
wsparcia jeśli przewidziane jest w ramach projektu;

• wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada wykształcenie wyższe lub
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia;



Trener

BPO / MOTO

• wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada doświadczenie
umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym
minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być
krótsze niż 2 lata);

• wydatek kwalifikowalny, o ile fakt nabycia kompetencji będzie
weryfikowany w ramach etapów wskazanych w standardach
dotyczących zewnętrznych szkoleń/warsztatów prowadzących do
podniesienia kompetencji.



Korzystanie z własnych sal

BPO / MOTO

• obejmuje koszt amortyzacji lub wynajmu sali wyposażonej, zgodnie z potrzebami
projektu, m.in. w stoły, krzesła, rzutnik multimedialny
z ekranem, komputer, tablice flipchart lub tablice suchościeralne, bezprzewodowy
dostęp do Internetu oraz koszty utrzymania sali, w tym energii elektrycznej;

• wydatek kwalifikowalny, o ile sala oraz budynek, w którym się ona znajduje,
zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie
architektoniczne)



Wynajem sal szkoleniowych

BPO / MOTO

• Stawka 50 PLN/ godzinę zegarową;

• wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu
oraz potrzebami grupy docelowej;

• Sala zajęciowa powinna mieścić do 30 osób z zapewnieniem odpowiednich
warunków socjalnych i bhp;

• obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej, zgodnie z potrzebami projektu, m.in.
w stoły, krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem, komputer, tablice flipchart lub
tablice suchościeralne, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz koszty utrzymania
sali, w tym energii elektrycznej;

• wydatek kwalifikowalny, o ile sala oraz budynek, w którym się ona znajduje,
zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie
architektoniczne)



Wartości niematerialne i prawne

BPO / MOTO

• Koszt pozyskania niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych musi być
ekonomicznie uzasadniony.

• W przypadku występowania na rynku wyłącznie licencji bezterminowej
kwalifikowalny jest pełen koszt zakupu licencji, w przypadku licencji terminowych
kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne proporcjonalnie do okresu wykorzystania
licencji na potrzeby działań w projekcie.



Przerwa kawowa

BPO / MOTO

• Stawka 15 PLN/ osobę / dzień szkoleniowy;

• wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu;

• wydatek kwalifikowalny, o ile forma wsparcia, w ramach której ma być świadczona
przerwa kawowa dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa co najmniej 4
godziny lekcyjne;

• przerwa kawowa obejmuje kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytryna, drobne
słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce, przy czym
istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej cenie
rynkowej.



Wynagrodzenie prowadzącego 

BPO / MOTO

• Stawka 150 PLN/ godzinę (45 minut);

• Koszt pracy prowadzącego zajęcia obejmuje koszt/y

• opracowania oczekiwanych efektów wsparcia,

• narzędzia weryfikacji ich uzyskania przez uczestników projektu,

• opracowania ewentualnych materiałów szkoleniowych,

• dodatkowego wsparcia,

• dojazdu,

• zakwaterowanie,

• wyżywienie.



Koszty niezbędnych materiałów zużywalnych

BPO / MOTO

Możliwość finansowania materiałów zużywalnych tj. materiałów ulegających całkowitemu
zużyciu, wyczerpaniu lub degradacji w wyniku normalnej eksploatacji w czasie realizacji
zajęć, w przypadku, gdy brak ich finansowania w projekcie skutkowałby zubożeniem
praktycznego wymiaru zajęć z pracodawcami.

• wyłącznie materiały w ilości niezbędnej i ściśle powiązanej z programem kształcenia i
programem stażu;

• zostaną uwzględnione w dzienniku zajęć,

• zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie (rodzaj i szacunkowa ilość
– uzasadnienie pod budżetem),

• na wnioskodawcy ciąży obowiązek dokonania analizy potrzeb w tym zakresie.



Koszty niezbędnych materiałów zużywalnych

BPO / MOTO

Nie mogą być finansowane środki trwałe (np. komputer, laptop, drukarka, skaner, rzutnik
multimedialny itp.) niezależnie od ich wartości, ani inne rzeczowe składniki majątku,
których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż okres realizacji stażu.

Możliwe jest wykorzystanie materiałów zużywalnych będących w dyspozycji
pracodawcy/beneficjenta – w takim przypadku należy ująć te koszty w budżecie projektu
wyłącznie jako wkład własny rzeczowy.



Korzystanie z własnych sal

BPO / MOTO

• obejmuje koszt amortyzacji lub wynajmu sali wyposażonej, zgodnie z potrzebami
projektu, m.in. w stoły, krzesła, rzutnik multimedialny
z ekranem, komputer, tablice flipchart lub tablice suchościeralne, bezprzewodowy
dostęp do Internetu oraz koszty utrzymania sali, w tym energii elektrycznej;

• wydatek kwalifikowalny, o ile sala oraz budynek, w którym się ona znajduje,
zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie
architektoniczne)



Wynajem sal szkoleniowych

BPO / MOTO

• Stawka 50 PLN/ godzinę zegarową;

• wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu
oraz potrzebami grupy docelowej;

• Sala zajęciowa powinna mieścić do 30 osób z zapewnieniem odpowiednich
warunków socjalnych i bhp;

• obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej, zgodnie z potrzebami projektu, m.in. w
stoły, krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem, komputer, tablice flipchart lub
tablice suchościeralne, bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz koszty utrzymania

sali,
w tym energii elektrycznej;

• wydatek kwalifikowalny, o ile sala oraz budynek, w którym się ona znajduje,
zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie
architektoniczne)



Wartości niematerialne i prawne

BPO / MOTO

• Koszt pozyskania niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych musi być
ekonomicznie uzasadniony.

• W przypadku występowania na rynku wyłącznie licencji bezterminowej
kwalifikowalny jest pełen koszt zakupu licencji, w przypadku licencji terminowych
kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne proporcjonalnie do okresu wykorzystania
licencji na potrzeby działań w projekcie.



Koszt prowadzenia wizyty/opiekuna po stronie pracodawcy

BPO / MOTO

Koszt pracy prowadzącego wizytę/opiekuna po stronie pracodawcy obejmuje:

• koszty opracowania oczekiwanych efektów wsparcia,

• narzędzia weryfikacji ich uzyskania przez uczestników projektu,

• koszt opracowania ewentualnych materiałów szkoleniowych,

•dodatkowego wsparcia,

•dojazdu,

•zakwaterowania,

•wyżywienia.



lunch/obiad/kolacja 

BPO / MOTO

• Stawka 35 PLN/ osobę;

• wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu;

• obejmuje dwa dania (zupę i drugie danie) oraz napój, przy czym istnieje możliwość
szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej cenie rynkowej;

• w przypadku lunchu / obiadu wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie dla tej samej
grupy osób w danym dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut);

• w przypadku kolacji wydatek kwalifikowalny, o ile finansowana jest usługa
noclegowa.



nocleg 

BPO / MOTO

• Stawka hotel o maksymalnym standardzie 3*: 360 PLN/1 nocleg za 2 osoby w
pokoju 2- osobowym, 250 PLN/1 nocleg za 1 osobę w pokoju 1-osobowy hotel o
niższym standardzie niż 3* oraz pensjonat, motel itd.: 260 PLN/1 nocleg za 2 osoby
w pokoju 2-osobowym 120 PLN/1nocleg za 1 osobę w 1-osobowym cena rynkowa
powinna być uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli
finansowany jest mniejszy zakres usługi (np. nocleg w pokoju 3-osobowym)
przypadkach) ;

• wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu;

• możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy wyłącznie uczestników, którzy
posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż ta miejscowość, w której
odbywa się wsparcie;

• planowanie form wsparcia poza miejscowością, w której ma siedzibę
wnioskodawca będzie w szczególny sposób przedmiotem oceny przez KOP pod
kątem adekwatności i kwalifikowalności kosztów;



nocleg 
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• wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie dla tego samego uczestnika trwa co najmniej
dwa dni; w przypadku wsparcia trwającego jeden dzień wydatek kwalifikowalny
w sytuacji, gdy miejsce udzielania wsparcia jest oddalone od miejscowości, w której
siedzibę ma wnioskodawca o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej),
a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie
17.00. W przypadku braku dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu
zborowego kwalifikowalność noclegu będzie rozpatrywana indywidulanie;

• obejmuje nocleg w miejscu noclegowym o standardzie maksymalnie hotelu 3* wraz
ze śniadaniem, przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się
w określonej cenie rynkowej i jest to uzasadnione celami projektu;

• obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach 2-osobowych (nocleg w pokojach 1-
osobowych jest kwalifikowalny tylko w uzasadnionych przypadkach)



dojazd  
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• w przypadku korzystania ze środków transportu publicznego szynowego lub
kołowego wydatek kwalifikowalny zgodnie z cennikiem biletów II klasy
obowiązującym na danym obszarze

• wydatek kwalifikowalny w związku z uzasadnionymi potrzebami grupy docelowej;

• planowanie form wsparcia poza miejscowością, w której ma siedzibę
wnioskodawca, będzie w przedmiotem oceny przez KOP pod kątem adekwatności i
kwalifikowalności kosztów;

• wydatek rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków za faktycznie
odbytą podróż z uwzględnieniem posiadanej przez danego uczestnika projektu ulgi
na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.



Ubezpieczenie NNW
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Zakres ubezpieczenia określa wnioskodawca, w zależności od uregulowań obowiązujących
w podmiocie przyjmującym uczestników wizyty studyjnej

• koszty związane z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej NNW (od następstw
nieszczęśliwych wypadków) dla uczestnika są kosztem kwalifikowalnym za cały okres
trwania wizyty studyjnej, łącznie z dojazdem i powrotem (w przypadku wizyt
realizowanych poza miejscem zamieszkania),

• możliwe jest kwalifikowanie innego niezbędnego ubezpieczenia
(w uzasadnionych przypadkach),

• ubezpieczenie obejmuje wyłącznie zdarzenia zaistniałe w Polsce.



Ubezpieczenie NNW
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Koszty i standardy ubezpieczenia muszą być porównywalne do tego rodzaju usług
dostępnych na rynku komercyjnym.

Ubezpieczenie grupowe uczestników wizyty studyjnej IOK rekomenduje w sytuacji gdy
będzie ono rozwiązaniem tańszym niż indywidualne ubezpieczenie stażystów.





W III Osi PO WER projekty są rozliczane:

 za pomocą uproszczonych metod – kwoty ryczałtowe,

 na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.   

Zgodnie z Wytycznymi w przypadku projektów o wartości do 100 000 EUR wkładu

publicznego obligatoryjne jest stosowanie kwot ryczałtowych.



 rozliczenie kwoty ryczałtowej następuje na podstawie dokumentacji

potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub

zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie

projektu;

 beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów

księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków;

 nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego

projektu;

 rozliczenie danej kwoty ryczałtowej następuje nie później niż we wniosku

o płatność składanym za okres, w którym zadanie objęte kwotą ryczałtową

zostało zrealizowane (zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności).



wskaźnik 
wynikający 
z umowy

•wykonanie  
poniżej 100%

kwota ryczałtowa •kwota 
nierozliczona

wydatki 
niekwalifikowalne

• 100% do zwrotu 
bez reguły 
proporcjonalności
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Zapraszamy do kontaktu:

BPO@ncbr.gov.pl

MOTO@ncbr.gov.pl


