Załącznik nr VIII – Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać
na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów:

Zasady wnoszenia wkładu

Koszt
Udostępnianie/użyczanie budynków,
pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia
na potrzeby projektu

1) Budynki nie muszą być własnością
Beneficjenta/Partnera, mogą być np.
udostępnione przez inne podmioty np.
gminę.
2) W przypadku wykorzystania
nieruchomości na rzecz projektu jej
wartość nie przekracza wartości rynkowej.
3) Wydatki poniesione na wycenę wkładu
niepieniężnego są kwalifikowalne.
4) Wkład związany z udostępnianiem
pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia –
jest kwalifikowalny w wysokości
odpowiadającej kosztom utrzymania lub
wynajmu danej infrastruktury.
5) Brak możliwości wykazania w budżecie
projektu własnego sprzętu zakupionego z
EFS w perspektywie finansowej 20072013 (niemniej jednak – można go
wykazać jako potencjał techniczny nie
podlegający wycenie).

Świadczenia wykonywane przez
wolontariuszy na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie

1) Wartość wkładu niepieniężnego
w przypadku świadczeń wykonywanych
przez wolontariuszy określa się
z uwzględnieniem ilości czasu
poświęconego na jej wykonanie oraz
średniej wysokości wynagrodzenia (wg
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stawki godzinowej lub dziennej) za dany
rodzaj pracy obowiązującej u danego
pracodawcy lub w danym regionie
(wyliczonej np. w oparciu o dane GUS) lub
płacy minimalnej określonej na podstawie
obowiązujących przepisów,
w zależności od zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu.
2) Wycena nieodpłatnej dobrowolnej
pracy może uwzględniać wszystkie koszty,
które zostałyby poniesione w przypadku jej
odpłatnego wykonywania przez podmiot
działający na zasadach rynkowych;
wycena uwzględnia zatem koszt składek
na ubezpieczenia społeczne oraz
wszystkie pozostałe koszty wynikające
z charakteru danego świadczenia.
Wkład niepieniężny w formie
dodatków lub wynagrodzeń
wypłacanych przez stronę trzecią
(pracodawców) uczestnikom danego
projektu

1) Możliwość wnoszenia wkładu strony
trzeciej dotyczy wyłącznie projektów
skierowanych do pracodawców (firm,
jednostek samorządowych, etc.), którzy
delegują swoich pracowników na
szkolenie.
2) Wkład wnoszony w tym przypadku
dotyczy wynagrodzenia za czas udziału
w projekcie.
3) Podstawą wniesienia wkładu własnego
przez strony trzecie powinna być stosowna
umowa z Beneficjentem oraz zgodność
poniesionych wydatków z przepisami
krajowymi.

Wkład niepieniężny w innej formie

1) Wartość wkładu niepieniężnego
powinna być potwierdzona dokumentami
o wartości dowodowej równoważnej
fakturom.
2) Wartość przypisana wkładowi
niepieniężnemu nie przekracza stawek
rynkowych.
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Szczegółowe

zasady

wnoszenia

wkładu

niepieniężnego

uregulowane

są

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2) Wkład w postaci finansowej wykazywany przez Projektodawcę w projekcie
może pochodzić z następujących źródeł:
Wkład finansowy
Opłaty związane z udziałem
uczestników w projekcie

Zasady wnoszenia wkładu
1) Możliwość wykorzystania opłat nie
może ograniczać udziału w projekcie
grupom docelowym wspieranym z EFS,
w związku z tym w przypadku wsparcia
kierowanego do osób pozostających bez
zatrudnienia lub wykluczonych społecznie
opłaty nie powinny być pobierane;
natomiast jest to możliwe w przypadku
rodziców wnoszących opłatę za opiekę
przedszkolną lub żłobkową za dzieci, osób
uczestniczących w kształceniu
ustawicznym, np. szkoleniach językowych
dla dorosłych osób pracujących, etc.
2) Opłaty powinny być symboliczne i nie
stanowić istotnej bariery uczestnictwa w
projekcie.
3) Informacja na temat pobierania opłat od
uczestników powinna zostać zawarta we
wniosku o dofinansowanie projektu
i powinna podlegać ocenie pod kątem
celowości i ewentualnego ograniczenia
dostępu do projektu dla potencjalnych
uczestników projektu przez IOK.

Środki pozyskane przez podmiot
będący Beneficjentem z innych
programów krajowych/ regionalnych
/lokalnych, pod warunkiem, że zasady
realizacji tych programów nie
zabraniają wnoszenia ich środków do
projektów EFS

1) Zasady realizacji programów,
z których Beneficjent uzyskał środki, nie
mogą zabraniać ich wykazania jako
wkładu własnego do projektu EFS
(przykładem takich środków z innych
programów, które mogą stanowić wkład
własny do innych projektów jest Fundusz
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Inicjatyw Obywatelskich).
(zagrożenie podwójnym
finansowaniem wydatków)

2) Beneficjent nie może angażować jako
wkład własny jedynie środków
pozyskanych w ramach innych
programów/grantów, w których jasno
określono, że nie mogą one stanowić
wkładu własnego w projektach
współfinansowanych ze środków UE.

Wpłaty pracodawców z tytułu
uzyskanego wsparcia, w tym z tytułu
uzyskanej pomocy publicznej
(z wyłączeniem pomocy de minimis*)

1) Możliwość wnoszenia wkładu własnego
w takiej formie dotyczy wyłącznie
projektów skierowanych do firm
prywatnych, które uzyskują pomoc
publiczną w związku z uzyskanym
w ramach projektu wsparciem.
2) Wkład własny wnoszony jest na
podstawie umowy pomiędzy
Beneficjentem a pracodawcą, który
uzyskuje pomoc publiczną.

Środki finansowe będące w
dyspozycji danej instytucji lub
pozyskane przez tą instytucję
z innych źródeł (np. od sponsorów,
darczyńców – tak publicznych jak
i prywatnych), w tym środki
przeznaczone na wynagrodzenie
kadry zaangażowanej przez
Beneficjenta w realizację projektu
EFS, które nie jest finansowane ze
środków dofinansowania

1) Środki własne / dotacje / granty
pozyskane przez podmiot na finansowanie
swojej podstawowej działalności.
2) W przypadku organizacji
pozarządowych to również możliwość
zaangażowania środków pozyskanych
z ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, np. środki
pozyskane w ramach 1%, środki ze
zbiórek publicznych, darowizny, nawiązki
sądowe.
3) W przypadku wykazywania
wynagrodzenia kadry – dotyczy to osób
powiązanych z Beneficjentem, które
zostaną zaangażowane w realizację
projektu, w szczególności osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy,
które Beneficjent oddeleguje do realizacji
projektu; w takim przypadku należy
wykazać szacunkowy wymiar czasu pracy
personelu projektu (etat / liczba godzin)
niezbędny do realizacji zadania/zadań;
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ponadto, do rozliczania kwalifikowalności
wynagrodzenia takiej osoby stosuje się
zapisy Wytycznych kwalifikowalności
wydatków w zakresie personelu projektu.
* Pomoc de minimis stanowi odrębny od pomocy publicznej rodzaj pomocy państwa.

3) Wartość wkładu niepieniężnego musi być należycie potwierdzona dokumentami
o wartości dowodowej równoważnej fakturom, nie powinna przekraczać kosztów
ogólnie przyjętych na danym rynku

– dotyczy to również

przypadku

udostępnienia nieruchomości.
4) Wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne.
5) W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny
zostać spełnione łącznie następujące warunki:
a) wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału w realizacji
projektu (tzn. świadomy nieodpłatnego udziału);
b) w umowie o wolontariacie należy zdefiniować zakres wykonywanej przez
wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego stanowisko w projekcie)
natomiast zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą
być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska);
c) w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca
dotycząca

zadań,

które

są

realizowane

przez

personel

projektu

dofinansowany w ramach projektu.
6) W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do projektu, współfinansowanie
z EFS oraz innych środków publicznych (krajowych) nie będących wkładem
własnym Wnioskodawcy, nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków
kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.
7) W

ramach

wkładu

własnego,

kwalifikowalne

są

również

dodatki

lub

wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego
projektu, np. wkład wnoszony przez pracodawcę w przypadku szkoleń dla
przedsiębiorców w formie wynagrodzenia pracownika skierowanego na szkolenie
i poświadczone Beneficjentowi poniesione zgodnie z przepisami krajowymi,
z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości:
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a) jego

wysokość

musi

wynikać

z

dokumentacji

księgowej

podmiotu

wypłacającego i powinna odnosić się do okresu, w którym uczestnik
uczestniczy w projekcie i może podlegać kontroli;
b) wkład ten, rozliczany jest na podstawie oświadczenia składanego przez
podmioty wypłacające, pozwalającego na identyfikację poszczególnych
uczestników projektu oraz wysokości wkładu w odniesieniu do każdego
z nich.
8) Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich.
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