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84 9.1 Zwracam się do Państwa z prośbą o interwencję dotyczącą zapisów załącznika nr 10 do konkursu 

RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 dotyczącego wykazu gmin poniżej/powyżej progu defaworyzacji 

wyznaczonych według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. W 

żadnym z arkuszy (poniżej oraz powyżej progu) nie można odnaleźć Gminy Miasta Radomia. Na 

etapie wnioskowania o dofinansowanie wprowadza to w błąd

potencjalnego wnioskodawcę – Gminę Miasta Radomia, a na etapie oceny może

skutkować nieporozumieniem lub nawet nie przyjęciem wniosku do dofinansowania

(dodatkowe 10 punktów premiujących).

 W odpowiedzi na wątpliwości wynikające z nomenklatury użytej w Mazowieckim Barometrze Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego do 

nazewnictwa gmin miejskich na prawach powiatu potwierdzamy, że "M. Radom" opisuje wskazaną w korespondencji jednostkę 

terytorialną. Podany schemat występuje również w przypadku innych miast powiatowych tj. M. Płock, M. Siedlce, M. Radom oraz M. St. 

Warszawa.
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9.1  Zgodnie z regulaminem konkursu dla działania 9.1 RPO WM koszt na 1 uczestnika nie może 

przekroczyć 11.927 zł., więc przy 30 osobach/rodzinach wielodzietnych będzie to kwota 357.810 

zł. W związku z tym zobligowani jesteśmy do stosowania uproszczonych metod rozliczania 

wydatków w projekcie, gdyż wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekroczy 

wyrażonej w PLN równowartości 100.000 Euro (liczonej chyba na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 

30.09.2015r. – 4,2386). W jak sposób ma być więc tworzony budżet projektu w ramach kosztów 

bezpośrednich? Czy mają być rozpisane kwoty w rozbiciu na koszt jednostkowy (tj. liczba osób x 

ilość godzin/sztuk/dni), czy ma być tylko wpisana ogólna kwota na dane zadanie i podzadanie???

W przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi, wypełnienie szczegółowego budżetu projektu wygląda tak samo ja w 

sytuacji rozliczania projektu standardowo tj. kwoty w rozbiciu na koszt jednostkowy (tj. liczba osób x ilość godzin/sztuk/dni) + dodatkowo 

uzupełnienie pola E3. Uzasadnienie wydatków pkt.  - uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie 

(w przypadku kwot ryczałtowych pole obligatoryjne, w pozostałych przypadkach pole nieobligatoryjne) 


