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PODSEKRETARZ STANU
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Warszawa, 4 grudnia 2017 r.

DZF-IV.7620.124.2017.DS

Instytucje Zarządzające RPO 2014-2020

Instytucje Pośredniczące PO WER 2014-2020

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami beneficjentów dotyczącymi możliwości rozliczania kosztów rekrutacji 
uczestników projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) perspektywy finansowej 2014-2020 
w ramach kosztów bezpośrednich projektu, poniżej przedstawiam stanowisko w tej sprawie.

Zgodnie z pkt 2 podrozdziału 8.4  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, 
EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. zawierającym definicję kosztów pośrednich projektu 
w brzmieniu: „koszty administracyjne związane z obsługą projektu” oraz katalog otwarty tychże kosztów 
– koszt rekrutacji uczestników projektu EFS należy uznać co do zasady za koszt pośredni. 

Niemniej jednak, Instytucja Koordynująca EFS dostrzega możliwość rozliczenia kosztów rekrutacji 
w kosztach bezpośrednich projektu w przypadku podjęcia przez beneficjenta aktywnych działań 
merytorycznych niezbędnych dla pozyskania uczestników, co potwierdza przeprowadzona przez 
Ministerstwo Rozwoju analiza projektów EFS, na podstawie których zaproponowane zostały stawki 
ryczałtowe kosztów pośrednich. Zasadnym jest więc rozliczanie kosztów rekrutacji w kosztach 
bezpośrednich, w przypadkach gdy:

1) projekt dotyczy grupy docelowej, do której dotarcie jest utrudnione i wymaga działań bezpośrednich 
(np. osoby NEET), lub 

2) rekrutacja do projektu wymaga merytorycznej weryfikacji wiedzy i umiejętności uczestników celem 
zakwalifikowania ich do odpowiedniej formy wsparcia, czy na właściwy poziom zaawansowania 
szkolenia, lub

3) gdy rekrutacja wymaga merytorycznej oceny dokumentów składanych przez 
uczestnika/przeprowadzenia wstępnej weryfikacji podmiotu, który ma przystąpić do projektu, np. 
składanych formularzy w przypadku weryfikacji statusu MŚP lub pomocy publicznej lub pomocy de 
minimis / weryfikacji istniejącej w danym podmiocie diagnozy potrzeb rozwojowych. 

Aktywne działania należy rozumieć szeroko, tj. zarówno jako pozyskiwanie uczestników, jak i weryfikowanie 
ich kwalifikowalności lub predyspozycji do udziału w projekcie. Natomiast wszelkie inne czynności 
niewymagające aktywnych działań rekrutacyjnych po stronie beneficjenta, np. działania rekrutacyjne 
beneficjenta na rzecz własnych pracowników/członków, działania informacyjno-promocyjne skierowane do 
szerokiej grupy odbiorców (np. audycje radiowe lub TV) nie mogą być uznane za rekrutację, która mogłaby 
zostać ujęta w kosztach bezpośrednich.  

Beneficjent na etapie aplikowania o środki dofinansowania projektu powinien uzasadnić we wniosku 
o dofinansowanie kwalifikowalność poszczególnych kosztów rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu, 
co pozwoli właściwej instytucji na przeprowadzenie analizy zasadności ujęcia kosztów rekrutacji 
w kosztach bezpośrednich i zatwierdzenie projektu w kształcie prezentowanym przez beneficjenta. Państwa 
zaś proszę o uwzględnienie moich wyjaśnień podczas oceny i realizacji projektów EFS.

Z poważaniem,
Paweł Chorąży
/podpis elektroniczny/

Do wiadomości: Pan Marek Kalupa, Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii 
Europejskiej, w miejscu
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