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-ZMIENIONY- 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI  

w zakresie usługi szkoleniowej pt. 

 

 „Księgowość projektów unijnych oraz kwalifikowalność podatku VAT w projektach 

realizowanych w ramach PO WER i RPO WP 2014-2020” 

   

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(S O P Z) 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej online polegającej na zorganizowaniu  

i przeprowadzeniu szkolenia online dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Rzeszowie (Zamawiającego) pt. „Księgowość projektów unijnych oraz kwalifikowalność 

podatku VAT  w projektach realizowanych w ramach PO WER i RPO WP 2014-2020”.   

 

I. Główne bloki tematyczne i zagadnienia, które będą omawiane na szkoleniu:  

 

Księgowość projektów unijnych 

 
1. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów 

współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym i sektorze finansów 

publicznych. 

2. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy 

strukturalnych. 

a) zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów, 

b) odrębna ewidencja Księgowa, 

c) sposób dokumentowania i opisywania dowodów księgowych, 

d) przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej 

projektów. 

e) zasady księgowania dotacji, niewykorzystanych środków/oszczędności – kwoty ryczałtowe, 

stawki jednostkowe. 

3. Rodzaje dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa: 

a) faktura VAT  

b) Faktura korygująca, 

c) faktura wewnętrzna VAT, 

d) faktura pro forma, 
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e) faktura elektroniczna, 

f) rachunek, 

g) paragon, 

h) umowa kupna – sprzedaży, 

i) wyciąg bankowy, 

j) raport kasowy, 

k) nota księgowa i rodzaje kosztów możliwych do rozliczenia, 

l) dokumentacja obrotu magazynowego, 

m) nota korygująca, 

Podatek VAT 

1. Działalność nie objęta ustawą o VAT. 

2. Działalność objęta ustawą o VAT . 

a) czynności opodatkowane 

b) czynności zwolnione (zwolnienie podmiotowe, zwolnienia przedmiotowe). 

c) Orzecznictwo podatkowe i sądowe (WSA, NSA, TSUE) 

3.  Przesłanki do odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego: 

a) Rejestracja jako podatnik VAT czynny 

b) Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi 

c) Zasada natychmiastowości odliczenia - zamiar podatnika jako przesłanka do odliczenia VAT, 

w tym skutki zmian w stosunku do zamiaru 

d) Orzecznictwo podatkowe i sądowe (WSA, NSA, TSUE) 

e) Stawki podatku VAT - wiążąca informacja stawkowa (WIS) – w kontekście usług 

rozliczanych w projektach unijnych. 

4. Podstawy prawne (na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług i orzecznictwa), które 

pozwalają beneficjentowi potwierdzić brak możliwości odzyskania VAT rozliczanego w projekcie 

– podanie konkretnych przepisów ustawy (przykłady i omówienie); 

5. Zasady oceny kwalifikowalności VAT w projektach: 

a) weryfikacja na etapie oceny wniosku o dofinansowanie oraz na podstawie analizy wniosku o 

płatność (korzystanie z portalu finansowanego MF); 

b) weryfikacja podatku VAT w ramach pogłębionej procedury weryfikacji wniosku o płatność o 

weryfikacja – sposób oceny kwalifikowalności na podstawie weryfikacji rejestru VAT 

zakupowego 

c) sposób postepowania w przypadku stwierdzenia, że beneficjent pomimo deklaracji odzyskał 

VAT  (stwierdzone na etapie weryfikacji wniosku o płatność lub kontroli) – w tym czy zwrot 

wydatków powinien dotyczyć VAT od początku realizacji projektu, od dnia nabycia prawa do 

odzyskania VAT czy wydatków podlegających weryfikacji; 

d) czy kwalifikowalność VAT powinna podlegać weryfikacji przez 5 lat po zakończeniu 

realizacji projektu, skoro oświadczenie o kwalifikowalności VAT składane z wnioskiem 

wskazuje na zobowiązanie: Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania Instytucji 

Pośredniczącej o zmianie statusu podatkowego VAT w okresie realizacji Projektu, jak też 5 lat 

po jego zakończeniu, jeśli będzie to miało wpływ na prawną możliwość odzyskania VAT 

rozliczonego w Projekcie. 
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e) sposób weryfikacji braku rozliczania VAT we wniosku o płatność w związku z wsparciem 

pomostowym finansowym (wsparcie finansowe na rzecz osób, które otrzymały dotacje), 

kosztami doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy; 

6. Kontrola projektu na miejscu: 

a) ewidencja księgowa (przychody, koszty, VAT należny, VAT naliczony,  rozrachunki                               

z urzędem skarbowym, rozrachunki z kontrahentami itp.)  

b) ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT) 

c) Jednolity Plik Kontrolny 

d) deklaracje VAT 

e) protokoły kontroli podatkowych 

7. Likwidacja mechanizmu „odwrotnego obciążenia” a wprowadzenie mechanizmu podzielnej 

płatności (split payment) – jakich transakcji dotyczy, sposób płatności i rozliczenia. 

8. Proporcjonalne naliczanie odsetek zgodnie z ordynacją podatkową od nieterminowych wpłat 

(zasady zaokrąglania kwot na poszczególnych etapach naliczania odsetek), 

9.  Zaliczki Covid w projektach – w jakich przypadkach stosujemy, 

10.  Wkład własny w projektach – czym się kierować – kwotą z umowy czy procentem ? 

11.  Czy w końcowym zatwierdzeniu Beneficjent może rozliczyć mniej niż 70 % przekazanych 

środków? 

II. Założenia dotyczące zakresu realizacji usługi szkoleniowej: 

1. Liczba uczestników szkolenia: 40 osoby (pracownicy Zamawiającego) – 2 grupy po 20 osoby, 

w dwóch różnych terminach  

2. Czas trwania dla jednej grupy szkoleniowej: 

1) 2 dni szkolenia w dwa następujące po sobie kolejno dni robocze (od poniedziałku do piątku),  

2)  łącznie 16 godz. dydaktycznych po 45 min 

3. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w całości w terminie do 21 dni 

od daty zawarcia umowy. 

4. Dokładny termin realizacji szkolenia zostanie ustalony przez Strony przed zawarciem umowy. 

III. Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. Wyznaczenia do realizacji zamówienia, tj. przeprowadzenia szkolenia, wykazanego w ofercie 

wykładowcy/ów (trenera/ów). 

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca wyznaczył do realizacji zamówienia wykładowcę 

(trenera), który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

przeprowadził, co najmniej jedno szkolenie z zakresu księgowości projektów unijnych 

realizowanych w ramach PO WER i RPO WP 2014-2020 .  

2. Opracowania harmonogramu szkolenia. 

1) Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram szkolenia.  
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2) Harmonogram szkolenia wymaga akceptacji Zamawiającego. 

3. Opracowania programu szkolenia. 

1) Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu program szkolenia.  

2) Program szkolenia wymaga akceptacji Zamawiającego. 

IV. Pozostałe założenia dotyczące przeprowadzenia szkolenia: 

1. Materiały szkoleniowe: 

1) Zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia dostęp do materiałów szkoleniowych. 

2) Sporządzenie i prowadzenie listy obecności osób skierowanych na szkolenie.  

3) Przygotowanie i wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wszystkim uczestnikom 

szkolenia. 

4) Umieszczenia na materiałach wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

(szkolenia) – listach obecności i zaświadczeniach dla uczestników szkolenia – logotypu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także informacji o współfinansowaniu szkolenia ze 

środków UE, w formie zapisu: Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Użyte logotypy i sformułowania muszą być 

zgodne z: 

a) Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji i promocji. 

b) Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014-2020. 

V. W wycenie należy uwzględnić wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 
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