Informacja dotycząca konkursu dot. szkoleń w zakresie prokreacji.
W związku ze szkoleniem przeprowadzonym 4 września 2017 r. przedstawiamy informacje dotyczące
sposobu rozliczania projektu w ramach kwot ryczałtowych.
Na wstępie pragniemy poinformować, iż tworzenie budżetu projektu, który rozliczany będzie za
pomocą kwot ryczałtowych, co do zasady, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu, jest taki sam, jak w przypadku projektów rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście
poniesionych. W zakresie personelu projektu oznacza to, iż we wniosku o dofinansowanie należy
wskazać formę zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do
realizacji zadań merytorycznych (etat / liczba godzin) niezbędny do realizacji zadania/zadań, co stanowi
podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków personelu projektu na etapie wyboru projektu oraz
w trakcie jego realizacji.
Ponadto informujemy, iż przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie, który rozliczany będzie za pomocą
kwot ryczałtowych, Wnioskodawcy zobowiązani są do określenia wartości wskaźników, które osiągną
w związku z kwotami ryczałtowymi. Określając je, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie SOWA, stosuje się ogólne zasady dotyczące definiowania wskaźników,
w szczególności zasadę CREAM, czyli powinny być precyzyjne, odpowiadające przedmiotowi pomiaru
i jego oceny, ekonomiczne, dostarczające wystarczającej informacji nt. realizacji projektu oraz
mierzalne. W tym przypadku, nie określa się jednak wartości bazowej wskaźników.
Co ważne kwoty ryczałtowe są rozliczane na podstawie wskaźników opisanych w punkcie 4.2. Stąd
wszystkie wskaźniki stanowiące podstawę rozliczenia kwot ryczałtowych powinny się tam znaleźć (przy
zachowaniu zasady jedno zadanie – jedna kwota ryczałtowa). Do rozliczania kwot ryczałtowych
wnioskodawca powinien przypisać wskaźniki produktu i/lub rezultatu. Wskaźniki, które są
w pkt 4.2 muszą znaleźć się w pkt 3.1.1. W pkt 3.1.1. muszą być także wskaźniki, o których mowa
w Regulaminie konkursu na stronie 22 i następnych ( w takim zakresie w jakim odpowiadają zakresowi
wsparcia tj. wskaźnik dot. lekarzy jeśli w projekcie występują szkolenia dla lekarzy). Ponadto
w pkt 3.1.1 zalecane są także inne wskaźniki np. mierzące jakość udzielonego wsparcia. Informujemy,
iż wskaźniki wskazane w pkt. 4.2 powinny sumować się do wskaźników w pkt 3.1.1.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Wytycznymi „w przypadku niezrealizowania w pełni
wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za
niekwalifikowalną- rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”. Do innych wskaźników stosuje się
regułę proporcjonalności na zasadach ogólnych.
Ponadto informujemy, iż każdy wydatek w ramach kwot ryczałtowych powinien być szczegółowo
uzasadniony.
Niewystarczające
uzasadnienie
wyliczenia
kwoty
ryczałtowej
w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem projektu może skutkować brakiem możliwości
zweryfikowania racjonalności wydatków.
Przykładowo, w przypadku wydatku pn. Zwrot kosztów dojazdu dla przedstawicieli instytucji
i organizacji partnerskich
- dobrym byłoby następujące uzasadnienie:
Zwrot kosztów dojazdów dla przedstawicieli instytucji i organizacji partnerskich na warsztaty, sesje
strategiczne, warsztaty wdrożeniowe, seminaria, warsztaty dla pracodawców.

Poziom kosztów został oszacowany jako 40 zł w dwie strony środkami komunikacji publicznej
międzymiastowej i komunikacji miejskiej. Stawka skalkulowana w oparciu o analizę cenników
komunikacji miejskiej/PKS/PKP na terenie woj. X, zgodnie z cennikiem biletów klasy II.
Partnerzy projektu, jako NGO nie dysponują budżetem na dojazdy związane ze znaczną liczbą
warsztatów planowanych w projekcie. Koszt biletów na stronach internetowych przewoźników to:
z miasta A do B – 15 zł, z miasta A do C – 17 zł, z miasta A do D – 60 zł.
- zaś złym następujące:
Średni koszt dojazdu przedstawicieli instytucji i organizacji partnerskich został skalkulowany na
podstawie analizy cen rynkowych w następujący sposób 40 zł x 8 os. x 10 przejazdów x 40 zł).
Ponadto w załączeniu przedstawiamy zaakceptowane przez MZ ogólne rekomendacje dla realizatorów
szkoleń w ramach Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach
2014-2020.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: prokreacja@mz.gov.pl.

