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Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na pismo nr IMR-1147/2011 z dnia 2 listopada br. uprzejmie informuję, 

że rozumiejąc potrzebę ułatwienia beneficjentom realizacji projektów finansowanych ze 

środków funduszy strukturalnych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełniące do 

września br. rolę Instytucji Pośredniczącej m.in. dla I i II osi Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, już w październiku 2010 r. rozpoczęło prace nad wprowadzeniem 

możliwości ryczałtowego rozliczania kosztów ogólnych w projektach wieloletnich. 

Propozycja rozwiązania tej kwestii została przekazana do Instytucji Zarządzającej, uzyskując 

jej akceptację. W związku z przeniesieniem z dniem 1 września br. funkcji Instytucji 

Pośredniczącej dalsze działania w tym zakresie koordynuje Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju. 

Aktualnie trwają uzgodnienia z Komisją Europejską nad ostatecznym kształtem 

metodologii ryczałtowego rozliczania kosztów ogólnych w projektach. Zdaniem Komisji 

Europejskiej proponowana metodologia nie powinna być stosowana retrospektywnie lecz 
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powinna objąć jedynie projekty, których realizacja zostanie rozpoczęta. W opinii Instytucji 

Pośredniczącej powyższa koncepcja jest jednoznacznie niekorzystna z uwagi na fakt, że 

większość projektów jest w trakcie realizacji, a nowe projekty będą stanowić nieliczną grupę 

w całym portfolio projektów I i II osi priorytetowej PO IG. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w przypadku uzyskania zgody Komisji 

Europejskiej na wprowadzenie zaproponowanej przez Instytucję Pośredniczącą metodologii, 

beneficjenci nie będą zobowiązani do prowadzenia i przygotowywania skomplikowanych 

metodologii rozliczania kosztów ogólnych - zarówno w odniesieniu do wyodrębniania 

kosztów pośrednich projektu z całkowitych kosztów ponoszonych przez całą jednostkę, jak 

również podziału tych kosztów na poszczególne projekty realizowane w danej jednostce. 

Wprowadzenie powyższego rozwiązania spowoduje usprawnienie procesu zarządzania 

projektem, ponadto, zarówno zasoby ludzkie, jak i finansowe projektu zostaną 

skoncentrowane na jego merytorycznej realizacji a sama obsługa projektu będzie wymagała 

mniejszego nakładu pracy, co zwiększy efektywność inwestowanych środków publicznych. 

Z wyrazami szacunku, 


