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Stanowisko Instytucji Organizującej Konkurs Nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/19 w zakresie 
uwzględnienia we wnioskach o dofinansowanie wskaźników określonych dla stawek 

jednostkowych dotyczących zabiegów rehabilitacyjnych 
 
 
 
 
 

W materiale dotyczącym pytań i odpowiedzi związanych z konkursem nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/19,  
zamieszczonym na stronie RPO WŁ w dniu 29 marca 2019 r., Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) dopuściła 
możliwość niezawierania we wnioskach o dofinansowanie wskaźników określonych dla szesnastu stawek 
jednostkowych odnoszących się do zabiegów rehabilitacyjnych (określonych w Załączniku nr 16 do Regulaminu 

Konkursu) i uwzględnienia ich tylko w umowie o dofinansowanie. Stanowisko w tym zakresie wymaga ujednolicenia  
z zapisami Regulaminu Konkursu oraz wymogami dotyczącymi rozliczenia stawek jednostkowych określonymi  
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 
W Regulaminie konkursu, Rozdział 2.8 Wymagane wskaźniki pomiaru celu, zawarto dyspozycję:  

„ze względu na określone w konkursie stawki jednostkowe na potrzeby rozliczania zabiegów rehabilitacyjnych, 

wymagane jest określenie przez wszystkich wnioskodawców dodatkowych wskaźników produktu służących  

do rozliczenia tych stawek (zgodnie z Załącznikiem nr 16 do Regulaminu)”. 
Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Sekcja 8.5.1, 
rozliczanie wydatków na podstawie stawki jednostkowej jest dokonywane we wniosku o płatność według ustalonej 

stawki jednostkowej w zależności od faktycznie wykonanej liczby usług w stosunku do założeń zawartych  
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie 
projektu. We wzorze umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu) wskazano:  

„W związku ze stawkami jednostkowymi, o których mowa w ust. 3, Beneficjent zobowiązuje  się zrealizować 

działania zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem i osiągnąć odpowiadające im wskaźniki określone we wniosku  

oraz zobowiązuje się potwierdzić ich wykonanie dokumentami..)”. IOK dostrzega również, że pomimo ww. specyfiki 
w projektach liczby zabiegów rehabilitacyjnych zostały oszacowane przez wnioskodawców,  

czego odzwierciedleniem jest konstrukcja szczegółowego budżetu projektu (wskazująca na wykazanie konkretnej 
liczby świadczeń zdrowotnych rozliczanych po określonej w Regulaminie konkursie cenie).  

 

W związku z powyższymi okolicznościami IOK uznaje za konieczne zawarcie we wniosku  
o dofinansowanie wskaźników odpowiadających stawkom jednostkowym.  

 

 


