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Zasady pracy w systemie SL2014

Centralny system teleinformatyczny  SL 2014 służy:

- zarządzaniu finansowemu, 

- monitorowaniu, 

- kontroli, 

- audytowi,

- ewaluacji.



Zasady pracy w systemie SL2014

Beneficjenci wykorzystują system teleinformatyczny SL 2014 do:

- rozliczania projektu,

- składania i aktualizacji harmonogramów płatności,

- gromadzenia, przesyłania i aktualizacji danych dotyczących uczestników projektów,

- gromadzenia i przesyłania danych dotyczących zamówień publicznych - obejmujących
w szczególności zakres, o którym mowa w załączniku III do rozporządzenia delegowanego
nr 480/2014;

- gromadzenia i przesyłania danych dotyczących osób zatrudnionych do realizacji
projektów, tzw. bazy personelu - zgodnie z zakresem wskazanym w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.



Zasady pracy w systemie SL2014

Beneficjent zobowiązany jest do korzystania z SL2014 w ramach procesu rozliczenia realizowanych
przez niego projektów oraz przestrzegania aktualnej Instrukcji Użytkownika B udostępnionej przez
instytucję udzielającą wsparcia;

Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych
z realizacją projektu/projektów oraz ich zgłoszenia do pracy w ramach SL2014;

Osoby uprawnione przez Beneficjenta wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis
elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w ramach
uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014;



Wymogi w zakresie rozliczania płynące z 
umowy o dofinansowanie
▪ określają sposób postępowania, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu

zaufanego ePUAP nie jest możliwe – określenie, że w takich przypadkach uwierzytelnianie
następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login
stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej;

▪ zobowiązują do przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych
w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez wszystkie osoby
uprawnione przez Beneficjenta;

▪ zobowiązują Beneficjenta do każdorazowego informowania właściwej instytucji
o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014;

▪ dotyczą powierzenia danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji umowy
o dofinansowanie, a o ile powierzenie przetwarzania danych osobowych miałoby nastąpić
w ramach odrębnej umowy, wskazanie, że nieodłączną częścią umowy o dofinansowanie
powinna być umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych;

▪ określają częstotliwość składania wniosków o płatność,



Wymogi w zakresie rozliczania płynące z 
umowy o dofinansowanie
▪ określają zakres dokumentów niezbędnych do przekazania wraz z wnioskiem

o płatność w ramach SL2014, zakres dokumentów wymaganych do okazania
w siedzibie Beneficjenta, np. podczas kontroli w miejscu realizacji projektu, oraz określające,
że przekazanie dokumentów drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta obowiązku
przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu;

▪ określają zakres i format innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu,
w szczególności w zakresie monitoringu rzeczowo-finansowego, harmonogramów finansowych
i trwałości projektu, które są składane za pośrednictwem SL2014;

▪ precyzują zakres spraw i czynności, które nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie
przy wykorzystaniu SL2014;



Wymogi w zakresie rozliczania płynące z 
umowy o dofinansowanie

▪ dotyczą uznania przez strony umowy skuteczności prawnej określonych
w umowie rozwiązań stosowanych w zakresie komunikacji i wymiany danych pomiędzy
Beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia oraz zakazujące ich kwestionowania;

▪ określają sposób postępowania w przypadku niedostępności SL2014 i odsyłające
do procedury 4 w załączniku 3 do Wytycznych - Procedura postępowania w przypadku
awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B, a także określające wzory wniosków
o płatność oraz harmonogramów płatności składanych przez Beneficjentów w formie
papierowej (stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 lub 2, 19 do Wytycznych);

▪ określają zasady, zakres i obowiązki Beneficjenta w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w centralnym systemie teleinformatycznym.



Wymogi w zakresie rozliczania płynące z 
umowy o dofinansowanie

Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania:
▪ pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości określonej we WNP, pod 

warunkiem wniesienia zabezpieczenia, 
▪ kolejne transze dofinansowania są przekazywane po:

- zatwierdzeniu wniosku o płatność, w którym beneficjent  potwierdza wydatkowanie 
co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania

oraz
zatwierdzeniu przez IP wniosków o płatność złożonych za wcześniejsze okresy rozliczeniowe 
niż dany wniosek

▪ potwierdzenie wydatków obejmuje:
- wykazanie wydatków we wniosku o płatność w zakresie wydatków rzeczywiście poniesionych
- złożenie oświadczenia w zakresie wydatków objętych stawkami jednostkowymi oraz 
o poniesionej kwocie kosztów pośrednich.



Wymogi w zakresie rozliczania płynące z 
umowy o dofinansowanie

Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania kompletnego wniosku o płatność, którego integralną
częścią jest:

▪ informacja o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem określonym w załączniku do 
umowy i na warunkach określonych w Wytycznych.

Beneficjent zobowiązuje się rozliczyć daną stawkę jednostkową nie później niż we wniosku
o płatność składanym za okres, w którym wsparcie objęte stawką jednostkową zostało zrealizowane.



Wymogi w zakresie rozliczania płynące z 
umowy o dofinansowanie

Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości dofinansowania, w tym:

• stawek jednostkowych, co najmniej w kwocie zgodnej z oświadczeniem

oraz

• kosztów pośrednich zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, co najmniej w kwocie 
zgodnej z oświadczeniem

najpóźniej w końcowym wniosku o płatność.

W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości rozliczone przez
Beneficjenta w ramach kosztów rzeczywiście poniesionych, stawek jednostkowych oraz kosztów
pośrednich, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania, która dotyczy nierozliczonych środków,
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Projektu.



Wymogi w zakresie rozliczania płynące z 
umowy o dofinansowanie

▪ Beneficjent składa pierwszy WNP, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania
niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz zatwierdzeniu w systemie SL2014 harmonogramu.

▪ Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność za okresy rozliczeniowe, zgodnie
z harmonogramem płatności, w terminie do ….. dni roboczych od zakończenia okresu
rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność przy jednoczesnym zwrocie
niewykorzystanych transz dofinansowania na rachunek IP, składany jest w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

▪ W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie, stosuje się odsetki.

▪ Okres za jaki składany jest wniosek o płatność może zawierać niepełne miesiące / kwartały.



Wymogi w zakresie rozliczania płynące z 
umowy o dofinansowanie

▪ W przypadku, gdy Wniosek przewiduje trwałość Projektu lub rezultatów, Beneficjent po okresie
realizacji Projektu jest zobowiązany do przedkładania do Instytucji Pośredniczącej, dokumentów
potwierdzających zachowanie trwałości Projektu lub rezultatów.

▪ Zakres ww. dokumentów, częstotliwość ich przedkładania oraz termin ich przekazywania
do Instytucji Pośredniczącej zostaną przez nią określone nie później niż na miesiąc przed
zakończeniem realizacji Projektu.

▪ Za termin złożenia wniosku o płatność do IP uznaje się termin wpływu poprzez platformę SL
2014.



Przygotowanie harmonogramu płatności

▪ Beneficjent sporządza harmonogram płatności w porozumieniu z IP uwzględniając przy tym, że
wysokość transzy zaliczki na dany okres nie przekracza środków niezbędnych dla prawidłowej
realizacji danego etapu projektu oraz wynika ze szczegółowego budżetu i harmonogramu
realizacji Projektu.

▪ Niezwłocznie po podpisaniu umowy Beneficjent przekazuje harmonogram płatności
za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe.

▪ Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji za pośrednictwem SL2014 przed upływem
okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy.

▪ Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez IP i nie wymaga formy aneksu do
umowy.

▪ IP akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w SL2014 w terminie 10 dni
roboczych od jej otrzymania.

▪ Do momentu akceptacji harmonogramu płatności, obowiązujący jest harmonogram płatności
uprzednio zatwierdzony przez IP.



Przygotowanie harmonogramu płatności

System umożliwia beneficjentom przesyłanie do instytucji harmonogramu płatności w formie
elektronicznej.

Użytkownik w zakładce Harmonogram płatności może uzyskać informacje o wersji harmonogramu
(pierwsza, druga, itp.), jej statusie (np. przesłany), dacie przesłania oraz dacie zatwierdzenia.

Zatwierdzenie harmonogramu płatności jest możliwe dzięki ikonie Zatwierdź



Przygotowanie harmonogramu płatności

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie zatwierdzenia harmonogramu.

Jednocześnie na adres e-mail osoby uprawnionej system wysyła komunikat informujący o zatwierdzeniu 
harmonogramu. 



Przygotowanie harmonogramu płatności

System umożliwia również wycofanie harmonogramu płatności do poprawy do beneficjenta.

Aby to zrobić, należy wybrać ikonę Wycofaj.



Zasady monitorowania uczestników

Uczestnik projektu - osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio korzystający
z interwencji EFS.

Minimalny zakres danych w przypadku osób fizycznych oraz wsparcia pracowników instytucji
dotyczących:

- płeć,

- status na rynku pracy,

- wiek,

- wykształcenie,

i dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku.

Osób lub podmiotów niekorzystających z bezpośredniego wsparcia nie należy wykazywać jako
uczestników.



Zasady monitorowania uczestników

Za rozpoczęcie udziału w projekcie co do zasady uznaje się przystąpienie do pierwszej formy
wsparcia w ramach projektu.

Dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem
zrekrutowania uczestnika do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na
wcześniejszym etapie realizacji projektu np. w związku z delegowaniem uczestnika na staż czy
szkolenie do odległej miejscowości.

Uczestnika projektu należy poinformować o możliwości odmowy podania danych wrażliwych,
o obowiązku przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników
rezultatu bezpośredniego (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni
od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.

Wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.



Zasady monitorowania uczestników

Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach, co zostało wskazane w definicji
i sposobie pomiaru danego wskaźnika w WLWK 2014.

W przypadku wskaźników produktu dotyczących form wsparcia udzielanych w projektach, są one
mierzone w momencie przystąpienia do określonej formy wsparcia.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego - mierzone są do 4 tygodni od zakończenia udziału przez
uczestnika w projekcie.

Dane dotyczące sytuacji uczestnika po upływie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie nie
mogą być uwzględnione we wskaźnikach rezultatu bezpośredniego.



Zasady monitorowania uczestników

Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu
jego udziału w projekcie.

Każdy uczestnik projektu współfinansowanego z EFS jest rejestrowany w centralnym systemie
teleinformatycznym.

Dane osobowe stanowią także źródło służące do oszacowania wskaźników rezultatu
długoterminowego (źródło danych kontaktowych do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych lub
analizy danych administracyjnych).



Zasady monitorowania uczestników

Postęp w realizacji wskaźników monitorowany jest w SL2014 na kolejnym etapie, tj. podczas
rejestracji wniosku o płatność w systemie.

Postęp rzeczowy obejmuje wskaźniki kluczowe oraz specyficzne dla PO i projektu, które zostały
wybrane w umowie o dofinansowanie, jak również pośrednio – w formie danych uczestników
projektu – wskaźniki wspólne.

Wskaźniki produktu, które mogą zostać obliczone na podstawie danych uczestników, wyliczane są,
biorąc pod uwagę datę rozpoczęcia udziału w projekcie.

Wskaźniki rezultatu wypełniane są co do zasady po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.



Zasady monitorowania uczestników

Dane o interwencji EFS gromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym zawierają
co najmniej:

- identyfikator projektu (numer umowy o dofinansowanie/aneksu),

- identyfikator osoby (PESEL) lub podmiotu (NIP) pozwalający na zidentyfikowanie uczestnika oraz
kontakt po zakończeniu wsparcia;

- datę rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie;

- wartości dla wszystkich zmiennych potrzebnych do wskaźników wspólnych.



Zasady monitorowania uczestników

Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym
systemie teleinformatycznym

1) Uczestnicy indywidualni i pracownicy instytucji:

▪ dane uczestnika (imię i nazwisko, PESEL, wiek, płeć, wykształcenie);

▪ dane kontaktowe (w tym obszar zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA);

▪ szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie i we wsparciu, status
na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, sytuacja po zakończeniu wsparcia, rodzaj
otrzymanego wsparcia);

▪ status uczestnika projektu (przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantów,
obce pochodzenie, bezdomność, niepełnosprawność, niekorzystna sytuacja społeczna).



Zasady monitorowania uczestników

Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym
systemie teleinformatycznym

2) Uczestnicy instytucjonalni:

▪ dane podstawowe (nazwa instytucji, NIP, typ instytucji);

▪ dane teleadresowe (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy, telefon
kontaktowy, adres e-mail);

▪ szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie i we wsparciu, fakt objęcia
wsparciem pracowników instytucji, rodzaj przyznanego wsparcia).



Zasady monitorowania uczestników

Zakładka Monitorowanie uczestników umożliwia monitorowanie uczestników projektów
realizowanych ze środków UE. Gromadzone dane dotyczą osób fizycznych oraz instytucji objętych
wsparciem. Co do zasady funkcjonalność jest wykorzystywana w ramach projektów
współfinansowanych ze środków EFS.



Zasady monitorowania uczestników

Aby rozpocząć przygotowywanie formularza zawierającego dane o uczestnikach projektu należy
w//tabeli wybrać funkcję Przygotuj formularz:

Formularz zawierający dane o uczestnikach jest podzielony na 3 sekcje:

▪ Informacje o projekcie,

▪ Dane instytucji otrzymujących wsparcie,

▪ Dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji.



Zasady monitorowania uczestników

Sekcja Dane instytucji otrzymujących wsparcie zawiera następujące pola:

▪ KRAJ,

▪ NAZWA INSTYTUCJI,

▪ NIP/ BRAK NIP,

▪ TYP INSTYTUCJI,

▪ W TYM – pole należy wypełnić tylko w przypadku wyboru takich typów instytucji/podmiotów
jak: „przedsiębiorstwo”, „podmiot ekonomii społecznej”, „szkoła” i „placówka systemu oświaty”.

▪ WOJEWÓDZTWO,

▪ POWIAT,

▪ GMINA,

▪ MIEJSCOWOŚĆ,



Zasady monitorowania uczestników

Sekcja Dane instytucji otrzymujących wsparcie zawiera następujące pola (cd.):

▪ ULICA,

▪ NR BUDYNKU,

▪ NR LOKALU,

▪ KOD POCZTOWY,

▪ OBSZAR WG STOPNIA URBANIZACJI DEGURBA,

▪ TELEFON KONTAKTOWY,

▪ ADRES E-MAIL.



Zasady monitorowania uczestników

Szczegóły wsparcia:

▪ DATA ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE,

▪ DATA ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE,

▪ CZY WSPARCIEM ZOSTALI OBJĘCI PRACOWNICY INSTYTUCJI.

Rodzaj wsparcia:

▪ RODZAJ PRZYZNANEGO WSPARCIA,

▪ W TYM - dla określonych wartości wybranych w polu Rodzaj przyznanego wsparcia można
wprowadzić uzupełnienie doprecyzowując wybraną pozycję poprzez wybór wartości z listy
wyboru,

▪ DATA ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU WE WSPARCIU,

▪ DATA ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU WE WSPARCIU.



Zasady monitorowania uczestników

Sekcja Dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji zawiera
następujące pola:

▪ KRAJ,

▪ RODZAJ UCZESTNIKA – należy wybrać jedno z dwóch możliwych wartości do wyboru:
„indywidualny” i ”pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu”,

▪ NAZWA INSTYTUCJI,

▪ IMIĘ,

▪ NAZWISKO,

▪ PESEL/ BRAK PESEL,

▪ PŁEĆ,



Zasady monitorowania uczestników

Sekcja Dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji zawiera
następujące pola (cd.):

▪ WIEK W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU,

▪ WYKSZTAŁCENIE – np. gimnazjalne (ISCED 2), niższe niż podstawowe (ISCED 0), podstawowe
(ISCED 1), policealne (ISCED 4), ponadgimnazjalne (ISCED 3), wyższe (ISCED 5-8).

▪ WOJEWÓDZTWO,

▪ POWIAT,

▪ GMINA,

▪ MIEJSCOWOŚĆ,

▪ ULICA,

▪ NR BUDYNKU



Zasady monitorowania uczestników

▪ NR LOKALU,

▪ KOD POCZTOWY,

▪ OBSZAR WG STOPNIA URBANIZACJI DEGURBA,

▪ TELEFON KONTAKTOWY,

▪ ADRES E-MAIL.

Szczegóły wsparcia:

▪ DATA ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE,

▪ DATA ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE,

▪ WYKONYWANY ZAWÓD,

▪ ZATRUDNIONY W,

▪ SYTUACJA OSOBY W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE,



Zasady monitorowania uczestników

▪ ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU OSOBY W PROJEKCIE ZGODZNIE Z ZAPLANOWANĄ ŚCIEŻKĄ
UCZESTNICTWA.

Rodzaj wsparcia:

▪ RODZAJ PRZYZNANEGO WSPARCIA,

▪ W TYM,

▪ DATA ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU WE WSPARCIU,

▪ DATA ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU WE WSPARCIU,

▪ DATA ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

▪ KWOTA ŚRODKÓW PRZYZNANYCH NA ZAŁOŻENIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ,

▪ PKD ZAŁOŻONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,



Zasady monitorowania uczestników

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:

▪ OSOBA NALEŻĄCA DO MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ, MIGRANT, OSOBA OBCEGO
POCHODZENIA,

▪ OSOBA BEZDOMNA LUB DOTKNIĘTA WYKLUCZENIEM Z DOSTĘPU DO MIESZKAŃ,

▪ OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI,

▪ OSOBA W INNEJ NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ (INNEJ NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ).



Zasady monitorowania uczestników

Tabela dotycząca uczestników projektu zawiera takie kolumny jak: Wniosek za okres, Data przesłania
formularza, Data zatwierdzenia formularza, Status formularza, Eksport.

Aby podejrzeć wybrany formularz, należy wybrać ikonę Podgląd.

Aby wyeksportować dane do pliku, należy wybrać ikonę Eksportuj

Aby zatwierdzić formularz, należy wybrać ikonę Zatwierdź.

Aby wycofać formularz do beneficjenta, należy wybrać ikonę Wycofaj.

Aby wysłać wiadomość do beneficjenta, należy wybrać ikonę Wiadomości.



Zasady monitorowania uczestników –
wprowadzanie zmian

W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale,
informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika
powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości
wskaźników rezultatu.

Danych wykazanych we wskaźnikach produktu nie należy aktualizować
w przypadku powrotu uczestnika do projektu.



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW
W ramach projektów pup obejmujących wsparcie w postaci STW, konieczne jest:

monitorowanie wskaźnika:

liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii
COVID-19 oraz wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane
z epidemią COVID-19.

zbieranie uproszczonego zestawu danych osobowych pracowników lub osób samozatrudnionych
zgodnie z zakresem danych wskazanych w procedurach dla PUP, tj.

❑ PESEL,

❑ płeć,

❑ poziom wykształcenia.



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW
Wprowadzanie danych do modułu Monitorowanie uczestników

Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską, odbiorcami wsparcia (uczestnikami projektów)
są pracownicy, na których wynagrodzenia dany pracodawca otrzyma dofinansowanie lub osoby
fizyczne niezatrudniające pracowników, które otrzymają dofinansowanie do kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej.

Z uwagi na zbieranie uproszczonego zestawu danych osobowych pracowników lub osób
samozatrudnionych zgodnie z zakresem danych wskazanych w procedurach dla PUP:

PESEL, płeć, poziom wykształcenia - niniejsze wymagania prezentują sposób

wprowadzania danych do SL2014.

Dane te przekazuje pracodawca (na podstawie dostępnych danych o swoich pracownikach)
we wniosku o dofinansowanie składanym przez przedsiębiorcę do właściwego PUP.



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW
Pracownicy, na których wynagrodzenia dany pracodawca otrzyma dofinansowanie/osoby fizyczne,
które otrzymają dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku
z COVID-19 są rejestrowani jako uczestnicy indywidualni.



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW

Kraj: dla wszystkich rejestrowanych uczestników wybieramy POLSKA

Rodzaj uczestnika: indywidualny

Imię: z wniosku o dofinansowanie składanego przez przedsiębiorcę do PUP

Nazwisko: z wniosku o dofinansowanie składanego przez przedsiębiorcę do PUP

PESEL: z wniosku o dofinansowanie składanego przez przedsiębiorcę do PUP

Brak PESEL: Zaznacz w przypadku, gdy uczestnik nie posiada numeru PESEL

Płeć: informacja przenosi się z nr PESEL.

Jeżeli PESEL nie został wprowadzony, płeć należy wybrać z listy.



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW

Wiek w chwili przystąpienia do projektu: informacja przenosi się z nr PESEL

W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL, a PUP nie
może pozyskiwać żadnych dodatkowych danych/oświadczeń od wnioskodawców, przy udzielaniu tej
konkretnej formy wsparcia, musimy przyjąć pewne uproszczenie bazując na posiadanych danych.
W kalkulatorze, który stanowi załącznik do wniosku w przypadku osób nieposiadających nr PESEL
pracodawca zaznacza, czy pracownik ma mniej czy więcej niż 30 lat. Wykorzystując te informacje
w przypadku braku PESEL, należy przyjąć, że dla wieku poniżej 30 lat, wpisujemy wiek 28 lat,
a dla osób 30+, wiek 31 lat.

Wykształcenie: z wniosku o dofinansowanie (należy wybrać dowolny ISCED mieszczący się w danej
kategorii wskazanej we wniosku).



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe uczestnika projektu są polami wymagalnymi, co oznacza, że ich brak uniemożliwia
zarejestrowanie uczestnika projektu.

Ponieważ takiego zakresu danych nie zbieramy należy wprowadzić dla wszystkich rejestrowanych
pracowników, którym udzielone będzie wsparcie, dane pracodawcy/samozatrudnionego.

Dane te są wpisane we wniosku o dofinansowanie składanym do właściwego PUP.



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW

Szczegóły wsparcia.

Data rozpoczęcia udziału w projekcie: data złożenia wniosku o dofinansowanie przez pracodawcę /
samozatrudnionego do PUP

Data zakończenia udziału w projekcie: data przelewu ostatniej transzy

Status na rynku pracy: osoba pracująca

W odniesieniu do tego wsparcia nie ma konieczności monitorowania tzw. wspólnych wskaźników
rezultatu bezpośredniego, czyli sytuacji osób po zakończeniu udziału w projekcie (podjęcie
zatrudnienia, nabycie kompetencji, kwalifikacji, etc.).

Brak konieczności monitorowania tzw. wskaźników rezultatu bezpośredniego, nie oznacza, że pola
z tego zakresu mogą zostać niewypełnione. Pola z tego zakresu stają się wymagalne w momencie
uzupełnienia pola data zakończenia udziału w projekcie.



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW
Wykonywany zawód: inny

Zatrudniony w: nie dotyczy

Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie: inne

Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie: nie dotyczy

Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IMZ): projekt nie dotyczy inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW
data rozpoczęcia udziału we wsparciu: data złożenia wniosku o dofinansowanie przez

pracodawcę / samozatrudnionego do PUP

data zakończenia udziału we wsparciu: data przelewu ostatniej transzy dla
dofinansowanego podmiotu



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW
data rozpoczęcia udziału we wsparciu: data złożenia wniosku o dofinansowanie przez

pracodawcę / samozatrudnionego do PUP

data zakończenia udziału we wsparciu: data przelewu ostatniej transzy dla
dofinansowanego podmiotu



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW
Status uczestnika

W odniesieniu do tego wsparcia nie ma natomiast konieczności monitorowania tzw. wspólnych
wskaźników rezultatu bezpośredniego, czyli sytuacji osób po zakończeniu udziału w projekcie
(podjęcie zatrudnienia, nabycie kompetencji, kwalifikacji, etc.) jak również danych wrażliwych dot.
np. niepełnosprawności.

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia: NIE

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań: NIE

Osoba z niepełnosprawnościami: NIE

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej): NIE

Wskazanie wartości „NIE” określa, że dane od uczestnika projektu nie zostały zebrane.



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW



Zasady monitorowania uczestników – w ramach 
STW
Status uczestnika

W odniesieniu do tego wsparcia nie ma natomiast konieczności monitorowania tzw. wspólnych
wskaźników rezultatu bezpośredniego, czyli sytuacji osób po zakończeniu udziału w projekcie
(podjęcie zatrudnienia, nabycie kompetencji, kwalifikacji, etc.) jak również danych wrażliwych dot.
np. niepełnosprawności.

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia: NIE

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań: NIE

Osoba z niepełnosprawnościami: NIE

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej): NIE

Wskazanie wartości „NIE” określa, że dane od uczestnika projektu nie zostały zebrane.



Personel projektu a system SL2014

➢ Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco następujących
danych w zakresie angażowania personelu Projektu, w celu potwierdzenia
spełnienia warunków określonych w Wytycznych horyzontalnych, tj.:

i. danych dotyczących personelu Projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko;

ii. danych dotyczących formy zaangażowania personelu w ramach Projektu:

stanowisko, forma zaangażowania w Projekcie, data zaangażowania do Projektu,
okres zaangażowania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy,
jeśli zostały określone w dokumentach związanych z jej zaangażowaniem;

iii. w zakresie protokołów z wykonania zadań – danych dotyczących godzin
faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy ze szczegółowością
wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania.



Baza personelu

Baza personelu umożliwia gromadzenie danych dotyczących personelu projektów. Składa się
z dwóch głównych bloków: Personel projektu oraz Czas pracy.



Baza personelu – wprowadzanie danych

Lista personelu znajdująca się w bloku Personel projektu zawiera numery pesel personelu
zgłoszonego przez beneficjenta. Dane znajdujące się w bloku Personel projektu można edytować
za pomocą ikony Edytuj

Można również skorzystać z opcji dodawania kolejnych stanowisk, jeśli dany pracownik pełni kilka
różnych funkcji w projekcie ( najpierw trzeba zwrócić się do opiekuna z prośbą o wycofanie danej
osoby).

Przy dodawaniu stanowiska należy określić jego rodzaj (np. mentor), formę zaangażowania (np.
stosunek pracy), datę zaangażowania, okres zaangażowania od-do, wymiar czasu pracy (wymiar
etatu albo liczba godzin w miesiącu). Na końcu należy zapisać formularz.



Ewidencja czasu pracy

Część dotycząca czasu pracy, zawiera dane dotyczące okresu zaangażowania (np. czerwiec 2021), dni
pracy (daty), godzin pracy od-do oraz liczby godzin pracy.

▪Można wykazać kilka przedziałów godzinowych dla jednego dnia (np.: jeżeli personel pracuje kilka
godzin rano i po południu).

▪ Godziny lekcyjne należy przeliczyć na godziny zegarowe.

▪ Czas pracy jest zablokowany do edycji dla informacji o statusie: przesłany.

▪ Aby poprawić dane w zakresie czasu pracy dla przesłanego miesiąca, należy najpierw poprosić
instytucję o wycofanie formularza



Ewidencja czasu pracy

Aby przesłać informacje o czasie pracy, należy skorzystać z funkcji Prześlij lub Prześlij wiele



Wprowadzanie zmian do Bazy personelu

Aby beneficjent zaktualizował dane w Bazie personelu dany blok, w którym znajdują się dane
do aktualizacji, musi znajdować się na poziomie beneficjenta (status W przygotowaniu), a nie na
poziomie instytucji (status Przesłane).

Jeśli tak nie jest beneficjent powinien zgłosić opiekunowi, którą osobę będącą personelem projektu
i który blok danych (personel projektu/ czas pracy) opiekun powinien cofnąć do poziomu
beneficjenta.



Zamówienia publiczne a system SL2014

Zakładka Zamówienia publiczne umożliwia gromadzenie danych dotyczących zamówień publicznych
w ramach projektów, oraz zawartych w ramach tych zamówień kontraktów i ich wykonawców.

Za jej pomocą beneficjenci przekazują informacje o wszystkich przetargach niezależnie od trybu ich
ogłoszenia.

Zamówienia publiczne podzielone są na dwie części:

▪ podstawowe informacje o zamówieniu,

▪ informacje o umowie lub umowach, które zostały zawarte w ramach zamówienia.



Zamówienia publiczne a system SL2014

Aby wycofać postępowanie lub informację o kontrakcie, należy wybrać ikonę Wycofaj.

Aby anulować postępowanie lub kontrakt, należy wybrać ikonę Anuluj

Aby wysłać wiadomość, należy użyć ikony wiadomości.



Zamówienia publiczne

Aby wznowić unieważnione/anulowane postępowanie, należy na jego karcie wybrać ikonę Przywróć
postępowanie.

Aby wydrukować kartę informacyjną o zamówieniu, należy skorzystać z ikony Drukuj.



Zamówienia publiczne - kontrakty

Aby anulować kontrakt, należy na karcie wybranego do anulowania kontraktu wybrać funkcję Anuluj
kontrakt.

Następnie należy wprowadzić datę rozwiązania kontraktu i zatwierdzić:

W razie potrzeby można przywrócić dany kontrakt za pomocą ikony Przywróć:



Rejestracja wniosku o płatność – podstawowe 
dane, aneksy do umów
Po kliknięciu w link aktywacyjny należy w pole Login wpisać swój login oraz
w pole Hasło wprowadzić otrzymane w mailu hasło i wybrać opcję Połącz. System poprosi
o zmianę hasła.

Należy utworzyć swoje hasło do systemu przestrzegając poniższych zasad. Hasło powinno:

• zaczynać się od litery,

• liczyć od 8 do 16 znaków,

• zawierać małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne,

• różnić się od 12 ostatnich haseł.

• Kolejnym krokiem jest zaakceptowanie Regulaminu bezpieczeństwa informacji
przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym.



Rejestracja wniosku o płatność – podstawowe 
dane, aneksy do umów

Aby rozpocząć pracę należy dodać wniosek o płatność do właściwej umowy. Jeśli zawarty był aneks

do umowy, w pierwszej kolejności IP musi wprowadzić dane z tego aneksu, aby można było

utworzyć wniosek o płatność.

Rodzaje wniosków o płatność:

▪ Wniosek o zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy,

wniosek o płatność końcową.



Rejestracja wniosku o płatność



Rejestracja wniosku o płatność – podstawowe 
dane, aneksy do umów
▪ BLOK Projekt – tutaj wprowadza się podstawowe informacje o projekcie. Określa w nim wydatki

poniesione oraz kwoty wnioskowane w danym wniosku o płatność (dla zaliczek i refundacji),

▪ BLOK Postęp rzeczowy – tutaj opisywany jest stan rzeczowy realizacji projektu,

▪ BLOK Postęp finansowy – tutaj opisuje się realizację projektu od strony finansowej,
np. uzupełniając „Zestawienie dokumentów”,

▪ BLOK Informacje – tutaj zamieszczone są wszystkie oświadczenia, które beneficjent jest
zobowiązany/a złożyć wraz z wnioskiem,

▪ BLOK Załączniki – tutaj załączane są skany wszelkich dokumentów wymaganych przez IP RPO
WZ.



Podstawowe dane

❖ BLOK Projekt

Pole: WYDATKI KWALIFIKOWALNE - W polu określona jest wysokość wydatków kwalifikowalnych
poniesionych w danym okresie rozliczeniowym.

System automatycznie uzupełni w tym polu kwotę odpowiadającą danym wprowadzonym
w bloku Postęp finansowy.

Pole: DOFINANSOWANIE - określona jest kwota dofinansowania, odpowiadająca wydatkom
kwalifikowalnym wykazanym we wniosku. System automatycznie uzupełnia w tym polu kwotę
odpowiadającą danym wprowadzonym w bloku Postęp finansowy.

Oba pola są obowiązkowe dla Wniosku o refundację, Wniosku rozliczającego zaliczkę.

Dofinansowanie odnosi się do wartości dofinasowania określonego w umowie i nie może
przekroczyć kwoty tam określonej.



Podstawowe dane

❖ BLOK Projekt

Pole: WNIOSKOWANA KWOTA, W TYM - W polu tym podana jest wartość całkowita wnioskowanej
kwoty - refundacji i zaliczki. Wskazane pole jest uzupełniane automatycznie jako suma wartości
z pól:

- zaliczka,

- refundacja.

Pole: ZALICZKA – należy wprowadzić jej wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pole obowiązkowe dla Wniosku o zaliczkę.

O kolejną transzę zaliczki można wnioskować, jeżeli procentowy poziom rozliczenia dotychczas
przekazanych transz przekracza minimalny poziom rozliczenia określony w umowie
o dofinansowanie (co najmniej 70% łącznie pobranych dotychczas transz zaliczki).

Pole: REFUNDACJA - należy wprowadzić całkowitą wartość z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

Pole obowiązkowe dla Wniosku o refundację



Postęp finansowy



Postęp finansowy

W ramach bloku Postęp finansowy uzupełnia się dane w następujących zakładkach:

• Zestawienie dokumentów – należy wprowadzić szczegółowe informacje dotyczące wydatków
poniesionych w danym okresie sprawozdawczym.

• Wydatki rozliczane ryczałtowo – należy wykazać wydatki poniesione
w danym okresie sprawozdawczym, które zostały wskazane w umowie jako wydatki rozliczane
ryczałtowo.

• Zwroty/korekty – wartości tu wprowadzone pomniejszą/ powiększą wartości narastająco
w tabeli Postęp finansowy.

• Źródła finansowania wydatków – tutaj należy opisać wydatki poniesione w ramach składanego
wniosku o płatność w podziale na różne źródła finansowania.



Postęp finansowy

W ramach bloku Postęp finansowy uzupełnia się dane w następujących zakładkach:

• Rozliczanie zaliczek – tutaj rozlicza się dotychczas przyznane zaliczki.

• Postęp finansowy – tutaj znajduje się tabela uzupełniana automatycznie, w której
zaprezentowane są zbiorcze informacje o wszelkich kwotach wydatków w ramach projektu.

• Dochód – tutaj określa się rodzaj dochodu i jego kwotę, jeśli w trakcie realizacji projektu
wygenerował on jakikolwiek dochód (w okresie,w ramach którego składany jest wniosek
o płatność).



Postęp finansowy

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

W zestawieniu wydatków wykazywane są zarówno wydatki kwalifikowane „na plus” jak i wydatki
„na minus” (tylko i wyłącznie w przypadku faktur korygujących).

Pole: Nazwa towaru lub usługi

W polu tym należy dodatkowo podać następujące informacje:

w przypadku personelu projektu:

• imię i nazwisko;

• stanowisko w projekcie



Postęp finansowy

❖ POSTĘP FINANSOWY/ ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

• NIP - jeżeli wystawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

• PESEL - jeżeli wystawcą dokumentu jest osoba prywatna nie prowadząca działalności
gospodarczej,

• Nr zagr. – jeżeli wystawcą dokumentu jest podmiot zagraniczny– można uzupełnić maksymalnie
25 znaków;

• Nie dotyczy –pole szczegółowe w takim przypadku jest zablokowane do edycji.

W przypadku wartości NIP i PESEL system sprawdzi poprawność logiczną wprowadzonych danych.



Postęp finansowy

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

Pole: Kategoria podlegająca limitom

W każdym przypadku rozliczania wydatku dotyczącego jednej lub kilku z niżej wymienionych
kategorii należy wybrać wartość / wartości z listy rozwijalnej:

• wkład rzeczowy,

• cross-financing,

• środki trwałe,

• usługi zlecone,

• wydatki poniesione poza UE,

• pomoc de minimis,

• pomoc publiczna.

Wprowadzanie danych w zestawieniu dla wybranego zadania przewidzianego w projekcie
i zapisanego w umowie rozpoczyna się wybierając funkcję Dodaj.



Postęp finansowy



Postęp finansowy

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

▪ Pole: FAKTURA KORYGUJĄCA – należy zaznaczyć, jeśli wykazany w zestawieniu dokument jest
korygującym dla innego dokumentu wykazanego w zestawieniu.

▪ Fakturę korygującą wprowadza się bezpośrednio po dokumencie korygowanym.

▪ Jeśli faktura korygująca dotyczy dokumentu wykazanego w poprzednim wniosku o płatność,
należy wykazać ją na początku zestawienia.

▪ W polu uwagi należy wskazać numer dokumentu, którego dotyczy dana korekta.

Fakturę korygująca należy wykazać w pierwszym wniosku o płatność po jej otrzymaniu.

Faktury korygujące wykazujemy w zestawieniu wydatków (nie w zakładce Zwroty/korekty).



Postęp finansowy

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

Pole: NR KSIEGOWY LUB EWIDENCYJNY - należy podać numer księgowy lub ewidencyjny dla
dokumentu, jaki został nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe.

Pole: DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU - należy podać datę wystawienia dokumentu. Można
wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza bądź wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-
DD.

Pole: DATA ZAPŁATY - należy podać datę uregulowania płatności wynikającej
z przedstawionego dokumentu księgowego.

W przypadku rozliczania wkładu niepieniężnego należy podać datę faktycznego wniesienia tego
wkładu do projektu.

Jeżeli płatność była dokonana w więcej niż jednym terminie system umożliwia dodanie kolejnych
dat zapłaty lub określenia dat granicznych po zaznaczeniu checkboxu, jeżeli data zapłaty mieści się
w określonym przedziale czasowym.



Postęp finansowy

▪ Pole: NAZWA TOWARU LUB USŁUGI - należy podać nazwę towaru lub usługi przypisaną do
odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym. Jeżeli wydatki są jednego
rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowane i wszystkie pozycje z faktury objęte są
identyczną stawką VAT, można podać zbiorczą nazwę bez przepisywania wszystkich pozycji
z faktury.

▪ W przypadku wystąpienia różnych stawek w ramach jednego dokumentu księgowego – pozycje
z dokumentu należy pogrupować według stawek VAT i wpisać każdą z grup w odrębnym wierszu.

▪ NUMER KONTRAKTU – należy wybrać z listy rozwijanej odpowiedni numer kontraktu, dla
którego został poniesiony wydatek wykazany w zestawieniu.
W przypadku kiedy wykazany dokument nie dotyczy kontraktu z wykonawcą wyłonionym w
ramach zamówienia publicznego można uzupełnić pole wartością Nie dotyczy.



Postęp finansowy

▪ Pole: KWOTA DOKUMENTU BRUTTO - na jaką opiewa wykazany w zestawieniu dokument.

▪ Pole: KWOTA DOKUMENTU NETTO - na jaką opiewa wykazany w zestawieniu dokument
(różnica pomiędzy wartościami brutto i wartościami netto wynikać może wyłącznie z wysokości
podatku VAT).

▪ Jeśli dokument nie jest fakturą VAT, kwota dokumentu netto powinna być równa kwocie
dokumentu brutto.

▪ Pole: WYDATKI KWALIFIKOWALNE - kwota wydatków kwalifikowalnych (razem z VAT, jeśli on jest
kosztem kwalifikowalnym) rozliczanych danym wnioskiem o płatność, jaka odpowiada wybranej
wcześniej wartości w polu Kategoria kosztu/Nazwa kosztu.

▪ Pole: W TYM VAT - w tym polu przedstawia się kwotę VAT odnoszącą się tylko do wydatków
kwalifikowalnych oraz jeżeli VAT sam stanowi koszt kwalifikowalny.

W przypadku niekwalifikowalności VAT należy pozostawić wartość domyślną „0,00”.



Postęp finansowy

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

▪ Pole: UWAGI - dodatkowe informacje opisowe, wyjaśnienia dotyczące konkretnego dokumentu
wykazanego w zestawieniu, które pozwolą pracownikom IP PO WER na sprawniejszą ocenę i jego
zatwierdzenie.

Przykładowo, w polu można zamieścić takie informacje jak:

• Wysokość nałożonej korekty finansowej, o którą pomniejszono wydatki kwalifikowalne, jeśli
Beneficjent dokonał takiego pomniejszenia,

• W przypadku faktury korygującej - informację o numerze faktury, której dana korekta dotyczy,

• Wskazanie, czy dokument został opłacony ze środków zaliczki czy podlegać będzie refundacji
(jeśli dotyczy).



Postęp finansowy

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

▪ Pole: ZAŁĄCZNIK

Maksymalna wielkość załącznika to 20 MB, dlatego tam, gdzie to możliwe, przygotowując skany
dokumentów należy skorzystać ze wskazówek:

• zamiast w kolorze, skanuj dokument w skali szarości,

• zeskanowany dokument przetwarzaj na plik pdf (ewentualnie jpg, png) – dzięki temu jego
rozmiar będzie mniejszy.

Dobrym rozwiązaniem będzie także archiwizacja wielu dokumentów w jeden plik, pamiętając
o maksymalnej wielkości załącznika.

Aby zaimportować załącznik do systemu, należy wybrać funkcję Przeglądaj i wskazać plik
do importu.

Dodatkowe dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku o płatność (np. dokumenty dotyczące
zamówień), o ile będą wymagane, będą wskazywane przez instytucję i będą przekazywane
w Zakładce Korespondencja.



Postęp finansowy

▪ Pole: ZAŁĄCZNIK

W przypadku projektów rozliczanych na podstawie rzeczywistych wydatków współfinansowanych
z EFS wielkość próby dokumentów wymaganych do kontroli z wnioskiem o płatność
to dokumentacja źródłowa dotycząca minimum 5% pozycji wydatków; jednak nie mniej niż
3 pozycje wydatków i nie więcej niż 10 pozycji wydatków, które zostały wykazane w tym wniosku.

W przypadku projektów EFS, w których wydatki bezpośrednie rozliczane są stawkami jednostkowymi
metodyka doboru próby dokumentów wymaganych do kontroli z wnioskiem o płatność uwzględnia
sprawdzenie dokumentacji źródłowej dotyczącej wykonania liczby usług objętych stawką
jednostkową, wskazaną w umowie o dofinansowanie projektu.



Postęp finansowy – metody uproszczone

WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO

Aby rozpocząć edycję danego wiersza, należy go zaznaczyć, a następnie wybrać funkcję Edytuj



Postęp finansowy – metody uproszczone

▪ Pole: RODZAJ RYCZAŁTU - system wyświetla w kolejnych wierszach rodzaje ryczałtów podanych
w umowie o dofinansowanie. Pole jest nieedytowalne.

▪ Pole: NAZWA RYCZAŁTU - system wyświetla w kolejnych wierszach nazwy ryczałtów
odpowiadające danemu rodzajowi ryczałtu zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie. Pole
jest nieedytowalne.

▪ Pole: NAZWA WSKAŹNIKA - po edycji wiersza dotyczącego Kwoty ryczałtowej, system wyświetla
w ramach wiersza Nazwy wskaźników, które zgodnie z umową należy osiągnąć, aby rozliczyć się
z danego wydatku i otrzymać płatność w ramach danej kwoty ryczałtowej. Pole jest
nieedytowalne.

▪ Pole: WARTOŚĆ WSKAŹNIKA - wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym, za jaki
składny jest wniosek o płatność.

▪ Pole: WYSOKOŚĆ STAWKI - automatycznie uzupełniana wartością określoną w umowie dla
edytowanej Stawki jednostkowej. Pole jest nieedytowalne.

▪ Pole: LICZBA STAWEK - zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, za jaki składany jest wniosek
o płatność.



Postęp finansowy – zwroty/korekty

Jeżeli we wcześniej złożonych wnioskach źle przypisano wydatek do zadania, kategorii podlegającej
limitom lub błędnie przypisano kwotę wydatku, konieczne może być dokonanie odpowiedniej
korekty w wartościach narastająco.

Czynność dokonania korekty w systemie (ze znakiem „-”) nie zastępuje procedury zwrotu środków
wraz z należnymi odsetkami, jeżeli Beneficjent został do tego zobligowany przez IP PO WER.

Wartości wpisane ze znakiem „-” pomniejszą kwoty narastająco.

Wartości wpisane bez znaku „-” powiększą kwoty narastająco.

Jeżeli we wcześniejszych wnioskach o płatność rozliczono wydatki, które zgodnie
z aktualną umową nie powinny być rozliczone, w celu odzwierciedlenia prawidłowego postępu
finansowego konieczne będzie dokonanie odpowiednich pomniejszeń w zakresie wydatków
rozliczonych w poprzednich wnioskach (np. stwierdzone zostały niekwalifikowalne wydatki
w ramach projektu w wyniku czego podpisano aneks do umowy pomniejszający kwoty kategorii
wydatków o stwierdzone nieprawidłowości).



Postęp finansowy – zwroty/korekty



Postęp finansowy – zwroty/korekty

• Numer wniosku o płatność, w tamach którego wydatek został rozliczony - Jeżeli wystąpiły
okoliczności skutkujące koniecznością zarejestrowania pomniejszenia w kwotach narastająco
w tabeli Postęp finansowy, w tym polu należy wskazać numer wniosku o płatność, w którym
dane powinny być skorygowane.

• Zadanie - W tym polu należy wybrać Zadanie, w którym będą korygowane dane.

• Kategoria kosztów - Nazwa kosztu/ryczałtu - Jeżeli w poprzednim polu wybrano zadanie, które
zgodnie z umową o dofinansowanie jest rozliczane za pomocą wydatków rzeczywiście
poniesionych w tym polu należy wybrać kombinację Kategorii kosztów – Nazwy kosztu, która
wymaga korekty.

• W przypadku konieczności skorygowania wydatków rozliczanych ryczałtowo
w tym polu należy wybrać odpowiednią Nazwę ryczałtu.



Postęp finansowy – zwroty/korekty

• Numer dokumentu - należy wskazać numer dokumentu księgowego, którego dotyczy dana
korekta.

Zakładkę wypełniamy, gdy zaistniała konieczność korekty wydatku rozliczonego już w poprzednich
wnioskach o płatność i wysokości wydatków narastająco:

❑ „na minus” – omyłkowo rozliczono wydatek w zawyżonej wysokości lub wydatek został zwrócony
przez uczestnika,

❑ „na plus” – rozliczono wydatek w zaniżonej wysokości, np. tylko 1 pozycje wymienioną na danym
dokumencie księgowym.

Jeśli jakiś wydatek nie został dołączony do poprzednich wniosków o płatność,
a powinien, nie wykazujemy go w tej zakładce, ale dołączamy do zestawienia wydatków bieżącego
wniosku.

W tym miejscu nie umieszczamy informacji o omyłkach pisarskich nie wpływających na wysokość
rozliczanych wydatków, np. błędny numer faktury. Beneficjent może to ewentualnie zgłaszać do
instytucji w Zakładce Korespondencja.



Postęp finansowy – zwroty/korekty

• Wydatki kwalifikowalne - wartość wydatków kwalifikowalnych, o którą należy skorygować
wybrane Zadnie i kombinację Kategorii kosztów - Nazwy kosztu lub Nazwę ryczałtu we
wskazanym wniosku o płatność.

Wartość ze znakiem „-” pomniejszy wydatki kwalifikowane. W tabeli Postęp finansowy wniosku
o płatność o podaną wartość skorygowane zostaną wydatki kwalifikowalne narastająco dla wybranej
pozycji budżetu projektu.

• Dofinansowanie - wartość dofinansowania, o którą koryguje się wybrane Zadanie
i kombinację Kategorii kosztów - Nazwy kosztu lub Nazwę ryczałtu we wskazanym wniosku
o płatność. W tabeli Postęp finansowy wypełnianego wniosku o płatność
o podaną wartość skorygowane zostanie dofinansowanie narastająco dla wybranej pozycji
budżetu.

• Kategoria podlegająca limitom – jeżeli w korygowanym dokumencie księgowym lub pozycji
dotyczącej ryczałtu błędnie przypisano kwotę wydatku w ramach określonego limitu i wymaga
ona korekty, w tym polu można wybrać poprawną kategorię podlegającą limitom.

Uwagi/komentarze - W tym polu należy krótko uzasadnić konieczność dokonania rejestrowanej
korekty. Można wprowadzić do 600 znaków.



Postęp finansowy – źródła finansowania

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

Ta część wniosku o płatność zawiera informację dotyczącą kwot wydatków
w projekcie w podziale na różne źródła finansowania, odpowiednie dla funduszu,
w ramach którego sfinansowane jest przedsięwzięcie.

Dane w tabeli powinny obrazować sytuację, jaka będzie miała miejsce po dokonaniu refundacji
wydatków poniesionych.

Wartości w tabeli powinny odzwierciedlać sytuację w okresie rozliczeniowym, za jaki składany jest
wniosek o płatność.

Wydatki kwalifikowalne w tej tabeli należy pomniejszyć o dochód wykazany we wniosku o płatność,
odejmując go proporcjonalnie od wszystkich źródeł, z których zostały sfinansowane wydatki.

Wkład własny powinien zostać rozbity proporcjonalnie według źródeł, z których zostały
poniesione wydatki.



Postęp finansowy – rozliczenie zaliczek

Ta część wniosku o płatność zawiera informacje dotyczące otrzymanych środków
w formie zaliczki w ramach realizowanego projektu oraz prezentuje aktualny stan rozliczenia tych
środków.

Na podstawie uzupełnionych informacji o otrzymanych środkach, kwotach niewykorzystanych
zaliczek, zwróconych na konto IP RPO WZ oraz rozliczonych zaliczkach w złożonych wnioskach
o płatność, system prezentuje kwotę zaliczki, która pozostaje do rozliczenia oraz wylicza procentowy
stopień rozliczenia udzielonych zaliczek.

W tabeli należy też podać kwotę odsetek narosłych na rachunku i zwróconych na konto IP RPO WZ.

Jeśli na mocy odrębnych przepisów odsetki narosłe od zaliczki stanowią dochód Beneficjenta (jak
ma to miejsce w przypadku jst), odsetek takich nie zwraca się na konto bankowe IP RPO WZ, ani nie
wykazuje się we wniosku o płatność.



Postęp finansowy – rozliczenie zaliczek



Postęp rzeczowy



Postęp rzeczowy – opis zadań

Aby  opisać stan realizacji zadań przewidzianych w projekcie należy wybrać preferowane zdanie oraz 
wybrać ikonę Edytuj

Opis należy uspójnić z wydatkami za dany okres. 



Postęp rzeczowy – polityki horyzontalne

W opisie zadań zależy się odnieść do zasady równości szans K i M oraz zapewnienia dostępu dla
osób z niepełnosprawnościami. W szczególności należy pokazać, jak zostały wdrożone obietnice
z tego zakresu zawarte we wniosku o dofinansowanie. Jeśli były wprowadzone racjonalne
usprawnienia, należy o tym wspomnieć.

Jeśli w karcie oceny wniosku o dofinansowanie EFS w części A ekspert oceniający przydzielił punkty
w standardzie minimum za dostosowanie zadań do potrzeb i barier K i M, należy bezwzględnie
zawrzeć na ten temat we wniosku o płatność za właściwy okres sprawozdawczy.



Monitoring postępu rzeczowego

Na potrzeby monitorowania postępu rzeczowego, IZ określa tzw. wskaźniki produktu oraz wskaźniki
rezultatu bezpośredniego dla instrumentów realizacji PI współfinansowanego z EFS.

Wskaźniki są bezpośrednio związane z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu - wskaźnik
produktu na poziomie projektu.

Są bezpośrednim efektem dofinansowanego projektu - wskaźnik rezultatu bezpośredniego
na poziomie projektu.



Postęp rzeczowy – wskaźniki

W trakcie realizacji projektu Beneficjent zobowiązany jest odnotować we wniosku o płatność
faktyczny przyrost wskaźników horyzontalnych:

▪ Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

▪ Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,

▪ Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami,

▪ Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Co do zasady monitoring wskaźników jest prowadzony w celach informacyjnych. Na etapie wniosku
o dofinansowanie wartość docelowa wskaźników horyzontalnych może wynieść 0, natomiast
na etapie realizacji projektu (wniosku o płatność) powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost
wskaźnika.



Postęp rzeczowy – wskaźniki



Postęp rzeczowy – wskaźniki



Postęp rzeczowy – opis problemów

W zakładce opis problemów należy opisać jakie problemy wystąpiły w okresie rozliczeniowym oraz
podać w jaki sposób planowane jest ich zminimalizowanie/rozwiązanie.

Zgodnie z zapisami umowy Beneficjent ma obowiązek zgłaszania na bieżąco wszelkich problemów,
ale nawet jeśli osobnym pismem w odpowiednim czasie je zgłosił i rozwiązał, należy o tym
wspomnieć, gdyż wystąpiły w okresie rozliczeniowym.

Mogą się powtórzyć w innym okresie i wpłynąć na poziom wskaźników a w konsekwencji
zastosowanie korekty z tytułu Reguły proporcjonalności.

Zapisy w SL2014 mogą być argumentem do zminimalizowania skutków zastosowania Reguły
proporcjonalności.



Wnioski o płatność w okresie pandemii

Składając wniosek o płatność, w którym Beneficjent rozlicza wydatki poniesione podczas epidemii
COVID-19, należy opisać krótko w polu „Postęp rzeczowy” co zostało sfinansowane,

a w „Zestawieniu wydatków”

w komórce „Nazwa towaru lub usługi” po opisie wydatku należy dopisać „COVID-19”.

W komórce „Uwagi” należy wpisać następujące zdanie: „Wydatek poniesiono na wydarzenie, które
się nie odbyło ze względu na obowiązujące ograniczenia w trakcie pandemii COVID-19” lub
„Wydatek został poniesiony w związku z koniecznością realizacji zadań w projekcie w trakcie
pandemii COVID-19”.



Wnioski o płatność w okresie pandemii

Ponadto jeżeli w projekcie poniesiono dodatkowe wydatki w związku z wystąpieniem epidemii
należy postępować zgodnie ze stanowiskiem IK UP.

Instytucja Koordynująca EFS, przygotowała wskaźniki monitorujące które powinny być używane
we wszystkich projektach EFS realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym.

Wskaźniki zostały dodane do SL2014 i są traktowane jak wskaźniki należące do wspólnej listy
wskaźników kluczowych dla EFS (załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020).

Należy uwzględnić minimum dwa wskaźniki z ww. listy do monitorowania projektów realizujących
wsparcie na rzecz walki z epidemią COVID-19 – jednego rzeczowego (dotyczącego podmiotów lub
osób) i jednego finansowego (dotyczącego wartości wydatków bezpośrednich, przeznaczonych na
przeciwdziałanie lub walkę z COVID-19).



Wnioski o płatność w okresie pandemii

Monitorowanie postępu finansowego

Monitorowanie faktycznie poniesionej kwoty środków przeznaczanych na walkę
z pandemią COVID-19 i jej skutkami w ramach projektu odbywa się za pomocą wskaźnika

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią
COVID-19.

Niezależnie od tego wskaźnika w SL2014 wprowadzono w sekcji Zakres rzeczowo -
finansowy: w ramach kategorii kosztów podlegających limitom nową wartość

COVID-19, która również umożliwia monitorowanie wielkości środków poniesionych
na walkę ze skutkami COVID-19,

Wartość limitu powinna być równa wartości wskaźnika Wartość wydatków kwalifikowanych
przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19.



Wnioski o płatność pup

W przypadku projektu pozakonkursowego PUP, w ramach którego udzielane jest wsparcie z ustawy
COVID-19), PUP na wezwanie WUP dokonał zmiany wniosku o dofinansowanie projektu polegającej
na:

➢ dodaniu nowego zadanie pn. „Instrumenty dofinansowania” – w zadaniu tym nie

wyodrębnia się poszczególnych instrumentów z art. 15zzb, art. 15 zzc, art. 15zze

ustawy COVID-19 tylko wskazuje kwoty łączne (dzięki temu łatwiej będzie dysponować budżetem
na ten cel);

➢ aktualizacji wartości innych zadań w projekcie;

➢ zmianie wartość całego projektu, o ile dotyczy;

➢ dodaniu wskaźników związanych z COVID-19.



Wnioski o płatność pup

Sekcja postęp rzeczowy – wskaźniki produktu

Przygotowując wniosek o płatność Beneficjent musi uwzględnić w postępie rzeczowym wskaźniki
monitorujące wsparcie przeznaczone na walkę ze skutkami COVID-19.



Wnioski o płatność pup



Wnioski o płatność pup

W przypadku projektu pozakonkursowego PUP, w ramach którego udzielane jest wsparcie z ustawy
COVID-19), PUP na wezwanie WUP dokonał zmiany wniosku o dofinansowanie projektu polegającej
na:

➢ dodaniu nowego zadanie pn. „Instrumenty dofinansowania” – w zadaniu tym nie

wyodrębnia się poszczególnych instrumentów z art. 15zzb, art. 15 zzc, art. 15zze

ustawy COVID-19 tylko wskazuje kwoty łączne (dzięki temu łatwiej będzie dysponować budżetem
na ten cel);

➢ aktualizacji wartości innych zadań w projekcie;

➢ zmianie wartość całego projektu, o ile dotyczy;

➢ dodaniu wskaźników związanych z COVID-19.



Obsługa wniosków – wprowadzanie 
uzupełnień, korekty, weryfikacja przez IP

1. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w § 11 ust. 1
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku gdy wniosek ten jest
jednocześnie wnioskiem sprawozdawczym i rozliczającym wydatki oraz stawki jednostkowe,
do weryfikacji stosuje się terminy wskazane w ust. 2.

2. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji pierwszej wersji kolejnych wniosków
o płatność w terminie 20 dni roboczych od dnia jej otrzymania, a kolejnych ich wersji w terminie
do 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a w przypadku gdy weryfikacja obejmuje także inne
dokumenty niż rachunki i faktury wraz z dowodami zapłaty, odpowiednio w terminie 25 i 20 dni
roboczych. Do ww. terminów nie wlicza się czasu oczekiwania przez Instytucję Pośredniczącą
na dokonanie czynności oraz na dokumenty.



Obsługa wniosków – wprowadzanie 
uzupełnień, korekty, weryfikacja przez IP

W przypadku gdy:

▪ w ramach Projektu jest dokonywana kontrola na miejscu i został złożony końcowy wniosek 
o płatność,

▪ Instytucja Pośrednicząca zleciła kontrolę doraźną na miejscu w związku ze złożonym 
wnioskiem o płatność 

bieg terminów weryfikacji, o których mowa w ust. 2, w stosunku do ww. wniosków o płatność, ulega
zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej informacji
o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie
wskazują na wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie lub nie mają wpływu na
rozliczenie końcowe Projektu.



Obsługa wniosków – wprowadzanie 
uzupełnień, korekty, weryfikacja przez IP

Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia na każde wezwanie Instytucji Pośredniczącej
dokumentów dotyczących Projektu.

Instytucja Pośrednicząca może także dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność
w zakresie oczywistych omyłek, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta
do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień
w wyznaczonym terminie.

Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia wyjaśnień, lub złożenia dokumentów
dotyczących Projektu w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie, jednak nie krótszym

niż 5 dni roboczych.



Obsługa wniosków – wprowadzanie 
uzupełnień, korekty, weryfikacja przez IP

IP, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi informację
o wynikach weryfikacji wniosku o płatność przy czym informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność
powinna zawierać w szczególności:

▪ kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz
wezwaniem do ich zwrotu na rachunek płatniczy wskazany przez IP;

▪ zatwierdzoną kwotę rozliczanego dofinansowania w podziale na środki, o których mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a i lit. b oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty
wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których
mowa w pkt 1 oraz dochody o których mowa w § 12.



Wnioski o płatność w projektach partnerskich

Specyficznym rodzajem projektu w systemie jest projekt rozliczany w formule partnerskiej
(na umowie dla tego projektu pole Projekt partnerski jest zaznaczone). Różnica między
standardowym projektem a projektem rozliczanym w formule partnerskiej polega na tym,
że w projekcie rozliczanym w formule partnerskiej występują:

partnerzy – co najmniej 2: Partner wiodący odpowiedzialny za kontakty z instytucją odpowiedzialną
za weryfikację wniosków oraz inny partner/partnerzy,

tzw. częściowe wnioski o płatność – służące wyłącznie agregacji danych na potrzeby zbiorczego
wniosku o płatność,

tzw. zbiorcze wnioski o płatność (wnioski o płatność beneficjenta) – tworzone i przesyłane
do instytucji przez beneficjenta (Partnera wiodącego).



Wnioski o płatność w projektach partnerskich

Jeżeli projekt jest rozliczany w formule partnerskiej w SL2014 – obowiązek tworzenia częściowych
wniosków o płatność mają wszyscy partnerzy w projekcie, również Partner wiodący.

Partnerzy tworzą i przesyłają częściowe wnioski o płatność do Partnera wiodącego. Partner wiodący,
po zatwierdzeniu wszystkich częściowych wniosków (łącznie z tym, który utworzył sam) tworzy
zbiorczy wniosek o płatność.



Wnioski o płatność w projektach partnerskich

Aby stworzyć zbiorczy wniosek o płatność partner wiodący wybiera funkcję Utwórz wniosek
o płatność.



Wnioski o płatność w projektach partnerskich

Po uzupełnieniu danych w sekcji Identyfikacja wniosku SL2014 wyświetla okno prezentujące listę
zatwierdzonych częściowych wniosków o płatność.

Partner wiodący wskazuje, które częściowe wnioski o płatność mają wejść w skład wniosku
o płatność do instytucji.

Wnioski częściowe, które nie zostaną uwzględnione w danym zbiorczym wniosku, będą mogły być
ujęte w kolejnych wnioskach o płatność – jeżeli będą obejmowały tożsamy okres „od” i „do”.



Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020, niedozwolone jest podwójne finasowanie wydatków.

117

Podwójne finansowanie



a) całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego
samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków
publicznych,

b) otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy
finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100%
wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu,

c) poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku VAT ze środków funduszy
strukturalnych lub FS, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
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d) zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków
publicznych, a następnie rozliczenie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach tego samego
projektu lub innych współfinansowanych ze środków UE,

e) zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach
leasingu finansowego, a następnie zrefundowanie rat opłacanych przez beneficjenta
w związku z leasingiem tego przedmiotu,

f) sytuacja, w której środki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały pozyskane w formie kredytu lub
pożyczki, które następnie zostały umorzone,

g) objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem pożyczkowym i gwarancyjnym,

h) zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był
współfinansowany ze środków UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,

i) rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz kosztach bezpośrednich
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Najczęściej popełniane błędy we wnioskach 
o płatność

Faktury korygująca w bieżącym WNP - należy wykazać w zestawieniu wydatków kolejno obie
faktury, zaznaczając przy tym checkbox przy fakturze korygującej.

W tym przypadku nie korzysta się z zakładki Zwroty/korekty, a mylnie tam wpisywane są faktury
korygujące.

Beneficjent pisze: zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem. Natomiast w poprzednim
wniosku o płatność opisał w problemach opóźnienia z winy wykonawcy i prosił o zmiany
w harmonogramie płatności (przesunięcie środków o dwa miesiące ze względu na opóźnienia).
W ocenianym wniosku nie zgłasza żadnych problemów i nie odnosi się do poprzednich zapisów.



Najczęściej popełniane błędy we wnioskach 
o płatność

Zestawienie dokumentów - uwaga na wysokość wydatków wykazanych w kolumnach wydatki
kwalifikowane oraz dofinansowanie - wysokość kwoty wydatku powinna być różna gdy
przedstawiany do rozliczenia wydatek jest objęty wkładem własnym, jeśli nie kwoty w omawianych
kolumnach powinny być tożsame, a bywają błędy;

W przypadku wydatków ujętych we wniosku o dofinansowanie, jako podlegające limitom, nie są one
ujmowane w zestawieniu w kolumnie wydatki w ramach limitu.

Wpisywane są rachunki, które nie mają nadanych numerów np. rachunek do umowy nr 1/2017.
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