ZMIENIONE WYTYCZNE W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS NA LATA 2014-2020
- SPOTKANIE Z POWIATOWYMI URZĘDAMI PRACY
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
15 lutego 2019 r.

ZAKRES ZMIAN W WYTYCZNYCH FP
• rozliczanie w projektach EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej oraz
refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy
• rozliczanie wydatków na zarządzanie
projektami EFS
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DEFINICJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS
Projekt realizowany przez powiatowy urząd pracy na podstawie
umowy zawartej pomiędzy zarządem województwa a ministrem
właściwym do spraw rozwoju regionalnego, prefinansowany w
całości ze środków FP przeznaczonych w roku budżetowym na
realizację przez samorządy powiatowe programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
(ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
Środki na realizację ww. zadań z paragrafów z czwartą cyfrą „7” i „9”
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ZAKRES PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS
Projekt PUP
uwzględniający wydatki podlegające rozliczeniu z Komisją Europejską
(wydatki kwalifikowalne) co oznacza, że w przypadku form wsparcia –
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – wydatki są
pomniejszone o wartość podatku VAT (kwota netto)

Środki na finansowanie kwoty podatku VAT, które nie będą podlegały
rozliczeniu z Komisją Europejską i nie będą objęte projektem PUP
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SCHEMAT FINANSOWANIA PROJEKTU EFS VS. PROJEKTU PUP

Decyzja MRPiPS określająca limit środków FP na dany rok
/inforamcja, o której mowa w podrozdziale 3.5 pkt 7/
Część wojewódzka FP *)
=

Część powiatowa FP **)
=

środki z limitu FP przeznaczone na finansowanie
środki z limitu FP przeznaczone na
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
finansowanie aktywnych form
przeznaczone na finansowanie projektów z EFS przeciwdziałania bezrobociu przeznaczone
(zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i
na finansowanie projektów z EFS (zgodnie
instytucjach rynku pracy)
z ustawą o promocji zatrudnienia i
+
/OPCJONALNIE/

środki z limitu FP przeznaczone na
finansowanie innych fakultatywnych zadań
OZNACZONY Z CZWARTĄ CYFRĄ '7'

OZNACZONY Z CZWARTĄ CYFRĄ '9'
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SCHEMAT FINANSOWANIA PROJEKTU EFS VS. PROJEKTU PUP
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
=
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EFS

PROJEKT PUP

PODLEGA
REJESTRACJI
W SL2014

ŚRODKI FP NA FINANSOWANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG VAT

NIE
PODLEGAJĄ
REJESTRACJI
W SL2014

Współfinansowanie UE

Wkład krajowy

w odpowiednim udziale (%)

w odpowiednim udziale (%)
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DECYZJE LIMITOWE NA PROJEKT EFS
• Podział na kwoty na realizację projektów współfinansowanych z
EFS na:
 wkład unijny (paragrafy z czwartą cyfrą „7”)
 wkład krajowy (paragrafy z czwartą cyfrą „9”)
• Wstępne decyzje MRPiPS przyznające limit wydatków ze środków
FP na 2019 r. zostały wydane i nie ulegną zmianie z powodu
zmiany Wytycznych
• Kwota środków FP obejmuje środki zarówno na realizację projektu
PUP jak i wartość podatku VAT
• Zmiana Wytycznych nie będzie wpływać na wydane decyzje
limitowe
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REFUNDACJA ZE ŚRODKÓW EFS
Skutkiem wprowadzenia zmian w Wytycznych, dotyczących
wyłączenia podatku VAT z systemu rozliczania w ramach projektu
PUP, będzie zmniejszona refundacja ze środków EFS dla dysponenta
Funduszu Pracy, w części w jakiej wydatki (wkład UE) w ramach
projektów PUP są przeznaczone na finansowanie podatku VAT
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AKTUALIZACJA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
• Zaktualizowane wnioski o dofinansowanie w ramach PO WER i
RPO WŁ należy przygotować najpóźniej do dnia 20 lutego 2019 r.
• Wnioski należy przesłać przez system SOWA (wersja 12.0)/
Generator Wniosków.
• Ponadto, prosimy o przesłanie wypełnionych tabel dot. źródeł
finansowania projektu PUP – dane uzupełnione czerwoną
czcionką należy zaktualizować zgodnie z danymi poszczególnych
projektów.
• Tabele wraz z pismem przewodnim informującym o tym jakich
zmian dokonaliście Państwo w danym wniosku należy przesłać
na adres: nabory1@wup.lodz.pl.
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AKTUALIZACJA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
Aktualizując wnioski należy pamiętać o:
• Dostosowaniu kwot na realizację projektów na 2018 r. do wysokości limitu z decyzji
na ten rok (projekty IV edycji PO WER i RPO WŁ); liczba osób również pozostaje bez
zmian;
• Dostosowaniu kwot na realizację projektów na 2019 r. do wysokości wynikających z
decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18.12.2018 r.;
• Dostosowaniu kwot na realizację projektów na 2020 r. w RPO WŁ do wysokości
wynikających z załącznika nr 1 do Regulaminu naboru (z pomniejszeniem o podatek
VAT!);
• Pomniejszeniu wydatków przeznaczonych na jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej i refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy o podatek VAT wg. metodologii wskazanej w pkt. III.1 Komentarza.

• Ew. usunięciu kosztów pośrednich (rekomendujemy wprowadzenie rozliczania
kosztów pośrednich poza projektem EFS już od początku 2019 roku).
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - BUDŻET
• Dla dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
bezrobotnego – kwoty wydatków w latach 2019-2020
pomniejszone o wartość podatku VAT (kwoty netto)

• Maksymalna stawka VAT (23%) – co stanowi 18,7% łącznej kwoty
dotacji/refundacji brutto
• PUP może też przyjąć inny sposób szacowania, jeżeli na podstawie
dotychczasowych doświadczeń jest w stanie możliwie realnie
określić wysokość środków na podatek od towarów i usług VAT
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – BUDŻET (bez pomniejszenia o VAT)
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TABELA DOTYCZĄCA PODZIAŁU ŚRODKÓW
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – BUDŻET (pomniejszony o VAT)
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE VAT
W oświadczeniu dotyczącym podatku VAT należy wybrać zapis, że
kwoty ujęte w budżecie są kwotami zawierającymi VAT.
Jednocześnie:
• w polu „Uzasadnienie w przypadku, gdy kwoty w budżecie
zawierają lub częściowo zawierają VAT” w Generatorze wniosków
należy dodać wyjaśnienie, że budżet dotyczący 2018 roku zawiera
kwoty VAT, zaś budżet na rok 2019/2020 został pomniejszony o
kwoty VAT w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy
• w SOWIE analogiczną informację należy umieścić w opisie grup
docelowych (tylko to pole umożliwia edycję)

15

UMOWA O DOFINANSOWANIE

Umowa o
dofinansowanie
projektu = limit
środków Funduszu
Pracy

kwota wydatków
projektu PUP
(projekt zarejestrowany
w SL2014)

kwota podatku VAT
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UMOWA O DOFINANSOWANIE
• Wszystkie wydatki w ramach umowy będą księgowane na
paragrafach z czwarta cyfrą „7” i „9”, natomiast rozliczeniu w
ramach projektu PUP będą podlegały jedynie kwoty netto
• Wniosek i umowa o dofinansowanie w SL2014 będzie
obejmować jedynie kwotę projektu PUP tj. kwotę
nieuwzględniającą podatku VAT
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UMOWA O DOFINANSOWANIE

Dodanie zapisów na temat wydłużenia terminu na złożenie końcowego
wniosku o płatność
§ 10 ust. 1a
Termin na złożenie końcowego wniosku o płatność ulega wydłużeniu
na prośbę Beneficjenta, jeżeli udzielał dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej w ostatnich 3 miesiącach okresu realizacji projektu.
W takim przypadku termin 30 dni, o którym mowa w ust. 1, liczony
może być od ostatniego zatwierdzenia rozliczenia dotacji uczestnika
projektu, przy czym termin ten jest potwierdzany pisemnie przez
Instytucję Pośredniczącą.
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UMOWA O DOFINANSOWANIE

Dodanie zapisów na temat rozliczenia VAT
§ 10 ust. 5
Informacja o kwocie podatku VAT poniesionym w związku z realizacją
umowy, przekazywana jest przez Beneficjenta do Instytucji
Pośredniczącej w formie odrębnego zestawienia wraz z wnioskiem o
płatność.
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UMOWA O DOFINANSOWANIE

Doprecyzowanie zapisów na temat ujmowania wydatków
kwalifikowalnych we wnioskach o płatność
§ 10 ust. 7
Beneficjent zobowiązany jest do ujęcia każdego wydatku
kwalifikowalnego we wniosku o płatność przekazywanym do
Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego
poniesienia, przy czym w przypadku dofinansowania podjęcia
działalności gospodarczej termin 3 miesięcy liczony jest od dnia jego
rozliczenia przez Beneficjenta.
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ZMIANY WE WNIOSKU I UMOWIE
• W przypadku konieczności/możliwości zmiany pomiędzy kwotami
(np. zwiększenie kwoty projektu PUP przy jednoczesnym
zmniejszeniu środków na podatek VAT), konieczne będzie
niezwłoczne aneksowanie umowy (wraz ze zmianą wniosku o
dofinansowanie)
• Istnieje też możliwość zawarcia aneksu po zakończeniu realizacji
projektu.
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KOSZTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
• Wytyczne zakładają, że PUP może przeznaczyć środki FP, w ramach
kwoty przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zadań, na
finansowanie kosztów zarządzania, o ile tak stanowi umowa
o dofinansowanie

• PUP może jednak podjąć decyzję o finansowaniu kosztów
zarządzania poza projektem PUP - w takim przypadku środki
wydatkowane na ten cel nie podlegają rozliczeniu w ramach projektu
PUP
• Jeżeli umowa przewiduje rozliczanie tych kosztów w ramach
projektu PUP, pozostaje taka możliwość na mocy Wytycznych
Do decyzji Dyrektora PUP pozostaje kwestia rozliczania tych
wydatków w ramach projektu PUP lub poza nim
22

KOSZTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM – PROJEKT USTAWY O RYNKU PRACY
Projekt ustawy o rynku pracy zakłada, że:
• Dyrektor PUP nadal będzie mógł przeznaczyć środki FP na
finansowanie kosztów zarządzania projektami EFS w podobnym jak
dotychczas zakresie
• wydatki poniesione z tego tytułu nie będą rozliczane w ramach
projektu (wydatkowanie odbywać się będzie poza projektem)
UWAGA: Jeżeli ustawa wejdzie w życie, od tego momentu nie
będzie możliwości rozliczania kosztów zarządzania w ramach
projektu
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KOSZTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
Aby umożliwić stosowanie jednolitych zasad rozliczania projektu w
całym okresie jego realizacji, tj. również po wejściu w życie nowej
ustawy, warto rozważyć wprowadzenie rozliczania kosztów
pośrednich poza projektem EFS od początku 2019 roku.
Należy też wziąć pod uwagę wyniki audytu KE (błędne ustalenie
dotyczy niepomniejszania kosztów pośrednich w projektach
pozakonkursowych PUP w przypadku zwrotu wydatków
niekwalifikowalnych od uczestników projektu - nałożona zostanie
więc kolejna korekta systemowa).
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KOSZTY ZARZĄDZANIA POZA PROJEKTEM PUP
• Wydatkowanie poza projektem = wydatkowanie ze środków spoza
limitu na projekt EFS (wydatkowanie na paragrafach z czwartą cyfrą
„0”)
• Środki FP podlegają rozliczeniu zgodnie z zasadami przyjętymi przez
dysponenta FP
• Wydatki nie podlegają rozliczeniu z WUP i nie podlegają kontroli
WUP
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KOSZTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM - PRZYKŁAD
Limit środków FP na
aktywne instrumenty i
usługi rynku pracy

1600

Część wojewódzka /
ewidencjonowana z
czwartą cyfrą „7”

848

Część powiatowa /
ewidencjonowana z
czwartą cyfrą „9”
Limit FP poza EFS /
ewidencjonowana z
czwartą cyfrą „0”

Limit środków FP na
fakultatywne zadania

100

152

Część powiatowa /
ewidencjonowana z
czwartą cyfrą „9”

0

600

Część powiatowa /
ewidencjonowana z
czwartą cyfrą „0”

100
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REZYGNACJA Z ROZLICZANIA KOSZTÓW POŚREDNICH
Rezygnacja z rozliczania kosztów pośrednich w projekcie PUP
oznacza, że na nowo należy przeliczyć udział wydatków
poniesionych w ramach kosztów pośrednich do czasu rezygnacji z
ich rozliczania w stosunku do wartości całego projektu.
Tak wyliczony niższy procent udziału kosztów pośrednich należy
zastosować w całym okresie realizacji projektu (i taki % wpisać do
wniosku o dofinansowanie), pozostawiając jednak wartość
dotychczas rozliczonych kosztów pośrednich bez zmian.
W praktyce kolejne wnioski o płatność rozliczać będą koszty
pośrednie na 0 PLN, choć wydatek po stronie limitu FP na zadania
fakultatywne zostanie poniesiony.
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NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA

Luty Marzec
2019

Zmiana wniosków o dofinansowanie PUP
Aneksowanie umów o dofinansowanie PUP
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Dziękujemy za uwagę

Oddział naboru wniosków I
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