
 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA 

„Kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna,  trwałość i zmiany w projektach unijnych – 

nowości 2020” 

1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy 

o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020  

 trwałość (art. 71 rozp. 1303), 

 dochodowość (61 rozp. 1303), 

 archiwizacja dokumentów (art. 140 rozp. 1303). 

 

2. Postanowienia umowy a zapisy wytycznych  

 Czym są wytyczne? 

 Co w przypadku zmiany wytycznych w trakcie trwania umowy? 

 Kto odpowiada za ewentualne niezgodności zapisów wytycznych z 

rozporządzeniami unijnymi? 

 

3. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie 

realizacji projektu. 

 

4. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane. 

 

5. Pomoc publiczna – na co szczególnie zwracać uwagę? 

 Pojęcie pomocy publicznej 

 Test pomocy publicznej 

 Dopuszczalność pomocy publicznej 

 Definicja przedsiębiorcy 

 Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle 

rozporządzenia 651/2014 

 Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej 

WE nr 1407/2013 

 

6. Kwalifikowalność wydatków 

 Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - główne zmiany i 

różnice w podejściu względem dwóch poprzednich wersji dokumentu: 

1. Zakres obowiązywania wytycznych horyzontalnych- zniesienie 

wytycznych programowych 

2. Wyrok TSUE ws rozliczania podatku od towarów i usług – 

ograniczenie możliwości kwalifikowania VAT w projektach 

3. Nowelizacja wytycznych- możliwość korzystania z korzystniejszych 

rozwiązań 

4. Nowelizacja poszczególnych definicji wytycznych 

5. Obowiązek ryczałtowego rozliczania wydatków dla kosztów 

pośrednich wszystkich PO 

6. Nowe limity odnoszące się do ryczałtowego rozliczania wydatków 

7. Uszczegółowienie regulacji w zakresie projektów grantowych 

8. Ułatwienia w realizacji projektów B+R wprowadzone nowelizacją 

9. Możliwość zlecania zamówień podmiotom powiązanym (zasada 

konkurencyjności) 



10. Nowe regulacje odnoszące się do projektów realizowanych w 

formule Partnerstwa Publiczno- prywatnego 

 Omówienie najnowszych interpretacji Ministerstwa Rozwoju w zakresie 

kwalifikowalności wydatków oraz zasady trwałości- warsztat, case study 

1. Kary umowne a dochód 

2. Naliczanie odsetek karnych w przypadku zwrotu podatku VAT 

3. Składki na ZUS a przychód projektu 

4. Trwałość w projektach energii odnawialnej 

5. Trwałość projektu a zmiana planów rewitalizacyjnych 

6. Leasing finansowy a trwałość projektu 

7. Rozliczanie wkładu niepieniężnego 

8. Kwalifikowlaność a pre-współczynnik sprzedaży 

9. Rozliczanie różnić kursowych 

10. Wydatki ponoszone przez partnera projektu i podmiot upoważniony 

 

7. Zasada konkurencyjności/rozeznania rynku 

 Znowelizowane podejście do zasady uczciwej konkurencji w odniesieniu do 

udzielanych zamówień- zmiany wynikające z nowelizacji wytycznych 

 Nowa definicja zamówienia publicznego i jej konsekwencja dla zasady 

uczciwej konkurencji 

 Zasada uczciwej konkurencji a zasada konkurencyjności 

 Korekty finansowe z tytułu naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz 

zasady konkurencyjności 

 Kluczowe elementy zasady konkurencyjności- progi, miejsce publikacji 

ogłoszenia, miejsce publikacji wyników postępowania, terminy, warunki 

udziału w postępowaniu, stosowanie klauzul  społecznych, kryteria oceny 

ofert, uzupełnianie ofert, negocjacje, zamówienia uzupełniające. 

 Dopuszczalne odstępstwa od obowiązku stosowania zasady 

konkurencyjności 

 Procedury uproszczone stosowane poniżej kwoty 50 000 PLN 

 Zakaz udzielania zamówień podmiotom powiązanym- stan obecny i 

planowane zmiany 

 Zasada konkurencyjności a ryczałtowe rozliczanie wydatków w projekcie 

 Baza konkurencyjności- rejestrowanie projektu i zakładanie konta, 

dodawanie i edycja ogłoszeń, publikacja ogłoszeń w przypadku projektów 

partnerskich, najczęstsze popełniane błędy związane z rejestracją konta i 

prowadzeniem postępowań 

 Korekty finansowe z tytułu nieprzestrzegania zasady konkurencyjności 

 

8. Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2014-2020 (art. 71 rozp. 

1303). 

 

9. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w 

rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 

10. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej: 

 Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód  i projektów 

hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 17 lutego 2017r. 

 

11. Nowe podejście do tematu oszczędności w fazie operacyjnej projektu. 

 

12. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym 

uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w 

dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i 

innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020. 



 

13. Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia 

wyliczenia luki finansowej: 

 w jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?  

 zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa, 

 zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania. 

 

14. Zasady określenia poziomu dofinansowania: 

 ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej, 

 rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów. 

15. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 

2007-2013 oraz 2014-2020. 

 czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat 

dochodowości?  

16. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art.  71 

rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020 

17. Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich 

kompetencje.  

18. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do 

projektów generujących dochody. 

19. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020  

 Konsekwencje wyroku ETS 

20. Promocja projektów w okresie trwałości. 

 

21. Pytania, dyskusja, konsultacje, analiza przykładów z praktyki uczestników. 

 

 


