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28 października 2022 r.

Wnioski o płatność
Kolejny wniosek o płatność
nr WNP-RPSL.01.04.03-24-0004/22-003
za okres od 09.09.2022 do 08.12.2022 r.
Termin złożenia wniosku upływa 22.12.2022 r.
Następne okresy rozliczeniowe:

Terminy mogą ulec zmianie w związku
z potrzebami wynikającymi z realizacji
projektu – aktualizacja harmonogramu
płatności.
Zatwierdzono II transzę środków do
wypłaty w kwocie 427 561,45 zł –
planowana data otrzymania środków
04.11.2022 r.

Zgłoszone zmiany w projekcie
UMWSL:

GIG:

WYD045 zmiana liczby seminariów
w podregionach z 8 na 6 – ZGODA
WYD052, WYD053 przesunięcie środków
pomiędzy pozycjami –
ZGODA
WYD045 wyodrębnienie wydatku na
prelegenta seminariów w podregionach –
ZGODA

WYD025 obniżenie liczby godzin z 618 na 600
WYD027 obniżenie liczby godzin z 884 na 840
WYD026 zwiększenie liczby pracowników z 2
na 3
Dodanie wynagrodzenia eksperta
ds. sprawiedliwej transformacji – ZGODA
WYD001, WYD002, WYD003 przesunięcie
oszczędności z delegacji i wynajmu sal na
catering – ZGODA
Zgłoszono nową zmianę dot. zwiększenia
kwoty wydatku na delegacje WYD001

ZZG:
WYD018 zmiana zapisów dot. wymiaru etatu
i okresu zatrudnienia w projekcie,
WYD019 zmiana wymiaru etatu
w zależności od potrzeb badawczych –
ZGODA

GIPH:
WYD031 zmiana liczby prelegentów na
warsztatach lokalnych z 2 na 1 –
ZGODA

Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z zatwierdzonymi dotychczas
zmianami zostanie przedłożony do IP-WUP.

O czym pamiętać:
 Numer projektu to: RPSL.01.04.03-24-0004/22
 Składanie niezbędnych dokumentów/danych do wypełnienia i
złożenia wniosku o płatność oraz informacji o realizowanych
i planowanych do realizacji działaniach/zadaniach do 5 dnia
każdego miesiąca,
 Informowanie Lidera o kwocie zaangażowanych środków
własnych,

 Zgłaszanie zmian za pomocą wzoru Formularza zmian w
projekcie (excel) – zmiany merytoryczne w części zakres
modyfikacji wraz z uzasadnieniem w części merytorycznej, a
zmiany finansowe w części zakres modyfikacji z
uzasadnieniem w części finansowej,
 Zwiększanie wartości wydatku wraz z potwierdzeniem
rozeznania rynku,
 Jeśli to możliwe kumulowanie proponowanych zmian w
projekcie - zapytanie do wszystkich partnerów o zmiany,

 W przypadku zmian wartości wydatków dot. stawek
jednostkowych, zwrócić uwagę na zmianę wartości kosztów
pośrednich.

Uwagi do dokumentów
do wniosków o płatność:
1. Opis dokumentów źródłowych – najwięcej uwag z IP-WUP:
Na pierwszej stronie oryginału dokumentu:
• opis: „Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata
2014-2020”;
• numer decyzji o dofinansowaniu projektu tj. UDA-RPSL.01.04.03-24-0004/22-00;
• informacja: „Ujęto we wniosku o płatność za okres do …” lub „Ujęto we wniosku o
płatność nr…” bez podawania wersji WNP np. WNP-RPSL.01.04.03-24-0004/22-003
Na odwrocie ostatniej strony oryginału dokumentu (chyba, że zostały umieszczone na stronie
pierwszej):
• numer ewidencyjny/księgowy – każdy dokument wykazany we wniosku musi mieć
nadany numer ewidencyjny/księgowy;
• kwota wydatków kwalifikowalnych wraz określeniem, czy są to wydatki majątkowe czy
bieżące;
• dekretacja na dokumencie lub w formie wydruku księgowego (jeżeli dotyczy);
• klauzula „sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym oraz
zatwierdzono do wypłaty” (jeżeli dotyczy).

2. Skanowanie dokumentów pojedynczo, nazwy plików zgodnie z Instrukcją wypełniania
wniosku o płatność,

3. W zeskanowanej dokumentacji jedynie dane osobowe konieczne do potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, resztę danych wychodzących poza konieczny zakres należy
zakryć,
4. Wynagrodzenia rozliczane stawkami jednostkowymi:
w WNP wartość wynagrodzenia wyliczana jest jako iloczyn liczby godzin
przepracowanych w danym miesiącu (na podstawie kart czasu pracy) i stawki
godzinowej określonej we wniosku o dofinasowanie - nie ma konieczności
przesyłania list płac oraz potwierdzeń zapłaty dotyczących tych wynagrodzeń,
niezbędne dokumenty to:
- zakres czynności pracownika lub opis stanowiska pracy dokumentujący zatrudnienie
lub oddelegowanie,
- karta czasu pracy potwierdzająca zrealizowanie działań zadeklarowanych przez
beneficjenta.
5. W przypadku korekty dokumentacji w nazwie załącznika należy wskazać słowo
„korekta” np. FV nr 68/2022 – opis dokumentu – korekta.
Szczegółowe informacje odnośnie przedkładanych dokumentów do wniosku o płatność zawarte są w:
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność str. 33-37 w zakresie dokumentów do WNP
Instrukcja wypełniania Rejestru postępowań/zamówień i dokumentów str. 22-24 w zakresie dokumentów do postępowań
Instrukcje dostępne pod tym linkiem: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/1_4_3_rpo_wsl_efrr_11_05_2022 .

Co nas czeka?
 Aktualizacja wniosku o dofinansowanie niezwłocznie
po otrzymaniu informacji od IP-WUP, czy można
przesunąć wydatki z kosztów pośrednich na
bezpośrednie – planowany termin złożenia WND
do IP-WUP do 10.11.2022 r.,
 Aktualizacja szczegółowego harmonogramu
realizacji projektu - prośba o aktualizację,
 Aneks do umowy partnerskiej – zgodnie ze
zgłoszonymi zmianami – wersja w trybie śledź
zmiany zostanie przekazana do 04.11.2022 r.,
 Poprawki do wniosku o płatność nr WNPRPSL.01.04.03-24-0004/22-002 – uzupełnienie
złożone w dniu dzisiejszym,
 Przygotowanie wniosku o płatność nr WNPRPSL.01.04.03-24-0004/22-003 za kolejny okres
rozliczeniowy – regularne przygotowywanie
dokumentów i ich wstępna weryfikacja.

Co planujemy:

Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji ROPT 2.0
I etap lata 2024 – 2026

II etap lata 2027 – 2029
- Zwiększenie liczby partnerów

- Rozszerzenie działań o moduł pilotażowy
Planowany termin gotowości projektu do złożenia IV kwartał 2023

Dziękujemy za uwagę!

