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Szanowni Panstwo,
przekazujc interpretacjc Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatkOw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu SpOjnoci na lata
2014-2020 (dalej: Wytyczne) w kontekkie realizacji projektow finansowanych ze trodkow Europejskiego
Funduszu Spolecznego (EFS) z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatkow.
Zgodnie z pkt 1 podrozdzialu 8.6 Wytycznych, w projektach EFS mo2liwe jest stosowanie nastcpujqcych
uproszczonych metod rozliczania wydatkow:
a) stawki jednostkowe,
b) kwoty ryczaltowe,
z zastrze2eniem, ze w przypadku projekt6w, w ktorych wartok wkladu publicznego (trodkOw publicznych)
nie przekracza wyrazonej w PLN rOwnowartoki 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych
metod rozliczania wydatkow jest obligatoryjne w stosunku do wszystkich zadan w tym projekcie,
z zastrze2eniem pkt 3 podrozdzialu 6.6. Zgodnie z pkt 3 podrozdzialu 6.6 Wytycznych, w przypadku gdy
wszystkie dzialania/zadania projektu sq realizowane z zastosowaniem trybu, o ktorym mowa w podrozdziale
6.5, dzialania/zadania to rozliczaa mozna wytqcznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatk6w,
co w praktyce oznacza brak mcdiwoki realizacji projektu o wartoki poni2ej 100.000 EUR wkfadu
publicznego, w ramach ktorego wszystkie zadania sq planowane do realizacji z zastosowaniem trybu,
o ktorym mowa w podrozdziale 6.5. Je2eli jednak tylko czcta dzialan/zadan projektu realizowanych jest
z zastosowaniem trybu, o ktorym mowa w podrozdziale 6.5, w ramach projektu mop byo stosowane
uproszczone metody rozliczania wydatk6w.
Podrozdzial 6.5 Wytycznych — Wydatki ponoszone zgodnie z zasady uczciwej konkurencji przedstawia
dodatkowe warunki udzielania zamowien publicznych w ramach projektu zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dalej: „ustawa pzp" oraz
warunki udzielania zamOwien zgodnie z zasady konkurencyjnoki okretIonq w sekcji 6.5.3 Wytycznych.
Z pkt 1 lit. b sekcji 6.5.3 Wytycznych wynika natomiast, ze zasady konkurencyjno§ci nie stosuje sic
do wydatkow rozliczanych uproszczong metodq, o ktbrej mowa w podrozdziale 6.6 i 8.6 Wytycznych.
Z powy2ej przywolanych zapisow Wytycznych czytanych Igcznie wynika zatem, 2e zasady konkurencyjnoki
nie stosuje sic do zamOwien udzielanych w ramach kwoty ryczattoweystawek jednostkowych oraz kosztow
poSrednich rozliczanych ryczaltem w ramach projektow EFS. Natomiast ustawa pzp nie zwalnia beneficjenta
udzielajqcego zarnowienie publiczne w ramach projektu rozliczanego uproszczong metodq z obowiazku jej
stosowania, w zwiazku z czym beneficjenci wskazani w art. 3 tege ustawy maj4 obowigzek jej zastosowania
rOwnie2 podczas wydatkowania SrodkOw rozliczanych na podstawie uproszczonych metod.
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