Pytanie.
Partner złożył wniosek na organizację konferencji. Wśród kosztów konferencji wskazał m.in. koszt pod
nazwą Wykładowca – cześć teoretyczna konferencji . Koszt ten obejmuje przeprowadzenie 10 godzin
wykładów na łączną kwotę 14 999,97 zł, z czego koszt 1 godziny wykładu to 1 499,97 zł. Partner
przeprowadził rozeznanie cenowe wśród 3 wykładowców (profesorów). Podany koszt to koszt
uśredniony.
W opinii JR KSOW koszt wykładowcy jest zawyżony. Przeprowadziliśmy własne rozeznanie telefoniczne
i w naszej opinii koszt ten powinien być niższy, w granicach do 1 000 zł za 1 godzinę wykładu.
Mając na uwadze powyższe informacje oraz zapisy w Przewodniku po ocenie wniosku cz. II pkt. 7, które
mówią o tym, że „koszt jest kwalifikowalny, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: 1) jest uzasadniony
zakresem operacji, 2) jest niezbędny do osiągnięcia celu operacji oraz 3) jest racjonalny, tzn. odpowiada
wartości rynkowej. Ponadto powinien być rzetelnie udokumentowany, możliwy do zweryfikowania oraz
spójny z obowiązującymi przepisami, a także nie może być ujęty na liście kosztów niekwalifikowalnych.”
proszę o informację czy koszt wykładu należy uznać za niekwalifikowalny w całości z uwagi na to, że
nie spełnia 3 przesłanek łącznie (wówczas mamy sytuacje w której więcej niż 15% kosztów ujętych w
załączniku nr 1 do wniosku uznanych zostanie za niekwalifikowalne i warunek nie jest spełniony a
operacja nie podlega dalszej ocenie) czy też należy koszt wykładowcy „ściąć” do wysokości uznanej
przez JR KSOW za racjonalną tj. do kwoty 10 000 zł (1 000 zł za 1 godzinę).
Odpowiedź.
W przypadku kosztu, który nie spełnia wyłącznie warunku racjonalności, jednostka oceniająca operację
powinna pomniejszyć ten koszt do wysokości odpowiadającej jego wartości rynkowej, a następnie
sprawdzić, czy po tym pomniejszeniu co najmniej 85% zaplanowanych kosztów realizacji operacji,
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, jest kwalifikowalnych. W przypadku kosztu, który nie
spełnia wyłącznie pozostałych warunków kwalifikowalności, czyli nie jest uzasadniony zakresem
operacji lub niezbędny do osiągnięcia jej celu, nie ma możliwości jego pomniejszenia. Wówczas cały
koszt jest niekwalifikowalny. Po jego odjęciu należy policzyć, czy pozostałe koszty ujęte w zestawieniu
rzeczowo-finansowym są w co najmniej 85% kwalifikowalne.

