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PODSTAWY PRAWNE



Najbardziej precyzyjnym dokumentem regulującym zasady 
kwalifikowalności wydatków są 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
z 22 sierpnia 2019r.



Ponadto:

Ustawa z dnia 11.07.2014r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie  2014-2020



Oprócz wytycznych każdego beneficjenta obowiązują zapisy 
regulaminu konkursu w którym składa wniosek o dofinansowanie, 

wewnętrzne regulacje stworzone w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego oraz inne dokumenty takie jak np. standardy cen. 



RAMY CZASOWE 
KWALIFIKOWALNOŚCI



Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1.01.2014r.,  
z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. 

Koniec kwalifikowalności przypada 31.12.2023 r.



Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu 
określony jest zawsze w regulaminie konkursu i umowie 

o dofinansowanie.



Instytucja organizująca konkurs może skrócić okres kwalifikowalności
wydatków niezależnie dla każdego konkursu.



W kwotach zatrzymanych, aby wydatek stanowiący wypłatę kwoty
zatrzymanej na rzecz wykonawcy mógł zostać uznany za wydatek
kwalifikowalny, termin realizacji projektu powinien zostać tak
określony, aby w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu
uwzględniony był okres gwarancyjny, po upływie którego następuje
wypłata kwoty zatrzymanej i by wypłata kwoty zatrzymanej nastąpiła
przed upływem końcowego terminu ponoszenia wydatków
kwalifikowalnych określonego w umowie o dofinansowanie projektu.



PODSTAWOWE ZASADY 
KWALIFIKOWALNOŚCI
OBOWIĄZYWANIE WYTYCZNYCH



Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się
wersję Wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia wydatku.

Do oceny prawidłowości wszystkich umów zawartych w ramach
realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje
się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania,
które zakończyło się podpisaniem danej umowy.



W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu
(po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu) wersja
Wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta,
warunki ewentualnego ich stosowania w odniesieniu do wydatków
poniesionych przed tym dniem oraz umów zawartych w wyniku
postępowań określonych w podrozdziale 6.5 przed dniem stosowania
nowej wersji Wytycznych, określa IZ PO w umowie o dofinansowanie
projektu.



Zmiana Wytycznych nie powoduje konieczności aktualizacji
zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie projektu.



IZ PO zapewnia, aby każdy zainteresowany podmiot mógł zwrócić się
pisemnie z prośbą o dokonanie indywidualnej interpretacji
postanowień Wytycznych dla konkretnego stanu faktycznego.
W pierwszej kolejności pytania należy kierować do właściwej instytucji
będącej stroną umowy lub instytucji, która ogłosiła konkurs /
przyjmuje do dofinansowania projekty pozakonkursowe. W przypadku
wątpliwości dotyczącej rozstrzygnięcia danej kwestii, przed
udzieleniem odpowiedzi instytucja ta powinna zwrócić się
odpowiednio do IP PO lub IZ PO, czyli do instytucji nadrzędnej.



W sytuacji, gdy zainteresowany podmiot nie zgadza się z interpretacją
wydaną przez IW PO lub IP PO, a instytucja ta odmówiła skierowania
pytania do instytucji nadrzędnej, może on bezpośrednio zwrócić się
odpowiednio do IP PO lub IZ PO. Instytucja nadrzędna powinna
poinformować instytucję na niższym poziomie o wpływie zapytania
i przekazać jej do wiadomości udzieloną odpowiedź.



PODSTAWOWE ZASADY 
KWALIFIKOWALNOŚCI
OCENA KWALIFIKOWALNOŚCI



Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego
poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa
krajowego, decyzją w sprawie zatwierdzenia wkładu finansowego na
rzecz dużego projektu, umową o dofinansowanie projektu
i Wytycznymi oraz innymi dokumentami, do których stosowania
beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie projektu.



Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede
wszystkim w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków
o płatność oraz w trakcie kontroli projektu, w szczególności kontroli
w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta.

Punktem wyjścia dla weryfikacji kwalifikowalności wydatków na etapie
realizacji projektu jest zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu.
Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu dokonywana jest
ocena kwalifikowalności planowanych wydatków.



Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem
umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które
beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu,
zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone.

Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także
po zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych
na beneficjenta umową o dofinansowanie oraz wynikających
z przepisów prawa.



PODSTAWOWE ZASADY 
KWALIFIKOWALNOŚCI
CO JEST WYDATKIEM KWALIFIKOWALNYM?



Wydatek który:

a)Został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie
o dofinansowanie projektu, z zachowaniem warunków określonych
w podrozdziale 6.1,

b)jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa
krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej,
jeśli mają zastosowanie,

c)jest zgodny z PO i SZOOP



d)Został uwzględniony w budżecie projektu współfinansowanego
ze środków EFS, e)został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie projektu,

f)jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku
z realizacją projektu,

g)został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny,
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów,



h)Został należycie udokumentowany,,

i)został wykazany we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej,

j)dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót
zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4
podrozdziału 6.4,

k)jest zgodny z innymi warunkami uznania go.



PODSTAWOWE ZASADY 
KWALIFIKOWALNOŚCI
CO JEST WYDATKIEM NIEKWALIFIKOWALNYM?



a) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut;

b) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych
na subsydiowanie odsetek lub na dotacje na opłaty gwarancyjne
w przypadku udzielania wsparcia na te cele;

c) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie
dotacji;

d) kary i grzywny;

e) świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych;



f) w ramach wynagrodzenia personelu niekwalifikowalne są odprawy
emerytalno – rentowe;

g) rozliczenie notą obciążeniową zakupu środka trwałego będącego
własnością beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi;

h) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON);

i) koszty postępowania sądowego, wydatki związane
z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych oraz wydatki
poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych;



j) wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był
w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat)
współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych
w miesiącach kalendarzowych od daty rozliczenia wydatku;

k) podatek od towarów i usług (VAT), który może zostać odzyskany
przez beneficjenta albo inny podmiot zaangażowany w projekt
i wykorzystujący do działalności opodatkowanej produkty będące
efektem jego realizacji, zarówno w fazie realizacyjnej jak
i operacyjnej;



l) wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10%
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w szczególnych
przypadkach limit do 15% i do 20%);

m) zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków dokonanych
w ramach celu tematycznego 9;

n) inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową
leasingu, w szczególności marża finansującego, odsetki od refinansowania
kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;



o) transakcje dokonane w gotówce powyżej 15 000zł netto;

p) wydatki poniesione na przygotowanie i wypełnienie formularza
wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku wszystkich
projektów, lub formularza wniosku o potwierdzenie wkładu
finansowego w przypadku dużych projektów;

r) premia dla współautora wniosku o dofinansowanie.



Wydatki uznane za niekwalifikowalne, a związane z realizacją projektu,
ponosi beneficjent jako strona umowy o dofinansowanie.



PODSTAWOWE ZASADY 
KWALIFIKOWALNOŚCI
FAKTYCZNE PONIESIENIE WYDATKU



Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć
wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków
pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta.

Najczęstszymi wyjątkami od tej reguły są wkład niepieniężny (liczy się
faktyczne wniesienie) i amortyzacja (daty dokonywania odpisów).



Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny
dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.



Wydatek kwalifikowalny polegający na wniesieniu wkładu
niepieniężnego uważa się za poniesiony, jeżeli wkład został faktycznie
wniesiony, tzn. istnieje udokumentowane potwierdzenie jego
wykorzystania w ramach projektu.



Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:

a) w przypadku wydatków pieniężnych:

i. dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę
obciążenia rachunku bankowego beneficjenta, tj. datę księgowania
operacji;

ii. dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem
płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej
obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu;

iii. dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności.



b) w przypadku wkładu niepieniężnego – datę faktycznego wniesienia
wkładu (np. datę pierwszego wykorzystania środka trwałego na rzecz
projektu lub wykonania nieodpłatnej pracy przez wolontariusza) lub
inną datę wskazaną przez beneficjenta
i zaakceptowaną przez właściwą instytucję będącą stroną umowy;

c) w przypadku amortyzacji – datę dokonania odpisu amortyzacyjnego;



d) w przypadku potrącenia – datę, w której potrącenie, o którym
mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, staje się możliwe, stosownie
do art. 499 Kodeksu cywilnego;

e) w przypadku depozytu sądowego – datę faktycznego wniesienia
depozytu do sądu;

f) w przypadku rozliczeń na podstawie wewnętrznej noty
obciążeniowej – datę zaksięgowania noty;

g) w przypadku udzielenia promesy premii technologicznej – datę jej
otrzymania.



DOCHÓD W PROJEKCIE



Dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały
wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzania, wykazuje się nie
później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową.
Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu.

W przypadku, gdy nie wszystkie koszty w ramach projektu
są kwalifikowalne, dochód zostaje przyporządkowany proporcjonalnie.



Za dochód nie uznaje się wadium wpłacanego przez podmiot
ubiegający się o realizację zamówienia na podstawie PZP,
zatrzymanego w przypadku wycofania oferty, kar umownych
(w tym kar za odstąpienie od umowy i kar za opóźnienie),
zatrzymanych kaucji zwrotnych, premii za otwarcie rachunku
bankowego, gwarancji bankowych oraz ulg z tytułu terminowego
odprowadzania składek do ZUS/US. Płatności otrzymane przez
beneficjenta w powyższych przypadkach nie pomniejszają wydatków
kwalifikowalnych w ramach projektu.



Dochód w trakcie realizacji nie występuje w przypadku:

a) pomocy technicznej;

b) instrumentów finansowych;

c) pomocy zwrotnej udzielonej z zastrzeżeniem obowiązku
spłaty środków w całości;

d) nagród;

e) projektów objętych zasadami pomocy publicznej;

f) projektów objętych kwotami ryczałtowymi lub stawkami
jednostkowymi z zastrzeżeniem uwzględnienia dochodu
ex ante;



g) projektów, dla których łączne koszty kwalifikowalne nie
przekraczają wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR,
przeliczonej na PLN zgodnie z kursem wymiany EUR/PLN,
stanowiącym średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych
Narodowego Banku Polskiego z ostatnich sześciu miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie;

h) projektów generujących dochód po ukończeniu.



CROSS FINANCING



EFRR może finansować w sposób komplementarny działania objęte
zakresem pomocy z EFS, a EFS działania objęte zakresem pomocy z EFRR,
co jest rozumiane jako cross financing.



Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może
dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja
projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku
z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb
osób z niepełnosprawnościami.



W przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS cross-
financing może dotyczyć wyłącznie:

a)zakupu nieruchomości,

b)zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się
elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości,
np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy
w budynku,

c)dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe)
budynków i pomieszczeń, w tym wydatków niezbędnych
do przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres.



POZYSKANIE ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH  ORAZ 
WARTOŚCI 
NIEMATERIALNYCH I 
PRAWNYCH



Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane
za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie
uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu
z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku
metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot
i cel danego projektu.



Wymóg uzasadnienia pozyskania dotyczy wyłącznie środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej
niż 10 000 PLN netto. Uzasadnienie nie musi być sporządzane
indywidualnie do każdego środka trwałego oraz wartości
niematerialnej i prawnej, tzn. może dotyczyć grupy środków trwałych
czy wartości niematerialnych i prawnych o tym samym przeznaczeniu.



Formy pozyskania środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych opisane w wytycznych to:

Zakup (nie wszystkie zakupy są kwalifikowalne);

Amortyzacja;

Leasing i inne nie powodujące przeniesienia własności.



KWALIFIKOWALNOŚĆ 
VAT



Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą być uznane
za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej
możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.



Zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny
wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu
podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu
do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji
projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie
z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo
(tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.



Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej
możliwości)wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli
faktycznie zwrot nie nastąpił,np. ze względu na niepodjęcie przez
podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.3).
Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego, o którym mowa w pkt 2, nie uznaje się
możliwości określonej w art. 113 ustawy o VAT.



W SZOOP, umowie o dofinansowanie, regulaminie konkursu lub
dokumentacji dotyczącej projektu pozakonkursowego, IZ PO może
wyłączyć możliwość kwalifikowania VAT w odniesieniu
do określonych obszarów danego PO, w szczególności osi
priorytetowych, działań, rodzajów projektów, typów beneficjentów,
a nawet w odniesieniu do poszczególnych projektów.



IZ może podjąć decyzję, zgodnie z którą VAT będzie kwalifikowalny
jedynie dla części projektu. W takiej sytuacji beneficjent jest
zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania projektu, tak aby
nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może
być uznany za kwalifikowalny.



Biorąc pod uwagę, iż prawo do obniżenia VAT należnego o VAT
naliczony może powstać zarówno w okresie realizacji projektu, jak
i po jego zakończeniu, właściwa instytucja będąca stroną umowy
zapewnia, aby beneficjenci, którzy zaliczą VAT do wydatków
kwalifikowalnych, zobowiązali się dołączyć do wniosku
o dofinansowanie projektu „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”,
którego wzór opracowuje IZ PO. Oświadczenie składa się z dwóch
integralnych części.



INFORMACJA 
I PROMOCJA



Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi mogą
stanowić wydatki kwalifikowalne w ramach realizowanych projektów.

Wydatki te stanowią koszty pośrednie.



PERSONEL PROJEKTU



Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie
z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu
są w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na ZFŚS
oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.



W ramach wynagrodzenia personelu niekwalifikowalne są:

a) wpłaty dokonywane przez pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych;

b) świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu;

c) koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę
wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej;

d) nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu;



e) koszty składek i opłat fakultatywnych, niewymaganych obowiązującymi
przepisami prawa krajowego, chyba że:

i. zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania
danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy oraz

ii. zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie, oraz

iii. potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady
ich odprowadzania/przyznawania są takie same w przypadku personelu
zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników.



Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest
kwalifikowalne wyłącznie jeżeli wynika z przepisów prawa pracy
i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące
podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu.



Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania
w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile:

a) obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej
i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie;

b) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta
i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.



Spełnienie warunków, o których mowa w lit. a i b, należy
zweryfikować przed zaangażowaniem osoby do projektu
(przedmiotowej weryfikacji można dokonać posiłkując się pisemnym
oświadczeniem złożonym przez osobę mającą być zaangażowaną
do projektu). Warunki te powinny być spełnione w całym okresie
kwalifikowania wynagrodzenia danej osoby w tym projekcie.



Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod
warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie
stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi
z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub
na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy
to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu,
w tym nagród i premii.



Stosunek pracy

Zakaz angażowania do projektów na umowach cywilnoprawnych
z wyjątkiem dzieła. W szczególnych, pojedynczych przypadkach
dopuszczone zlecenia.

Zakres zadań, okres oddelegowania bądź zatrudnienia, czas pracy
stosowny do zadań w projekcie.

Odpowiednie udokumentowanie takiego zatrudnienia.



Stosunek pracy - dodatek

Forma wynagrodzenia za dodatkowe zadania w podstawowym czasie
pracy.

a) Zgodny z prawem krajowym;

b) Wprowadzony do regulaminu wynagradzania na 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku;

c) Potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników;

d) NIE MA JUŻ OGRANICZEŃ 40% PODSTAWY.



Samozatrudnienie

Kwalifikowalne jest wynagrodzenie osoby samozatrudnionej, tj. osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykonującej osobiście
zadania w ramach projektu, którego jest beneficjentem, pod
warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania oraz
określenia zakresu obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku
o dofinansowanie.



KOSZTY BEZPOŚREDNIE 
I POŚREDNIE 



Koszty bezpośrednie to koszty związane z realizacją zadań
merytorycznych wykazywane we wniosku o dofinansowanie.
Charakteryzuje je bezpośredni związek z realizacją zadania.



Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą
projektu. Przykładowe koszty pośrednie z katalogu kosztów:

a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu
bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie,
monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań
administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty
wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz
koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby;



b) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych
do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie
są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki);

c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa,
administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym
ta dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki;

d) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących
wydatki w projekcie lub zewnętrzna usługi biura księgowego);



e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty
administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu;

g) działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów
promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych,
utworzenie i prowadzenie strony internetowej
o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.);

h) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób,
o których mowa w a – d;



i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty
przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym
z obsługą administracyjną projektu;

j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich;

k) koszty biurowe związane z obsługą administracyjną projektu
(np. zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, koszty
usług powielania dokumentów),l) koszty ochrony;



l) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy;

m) koszty ubezpieczeń majątkowych.

Każdorazowo o możliwości i skali występowania kosztów pośrednich
decyduje Instytucja Organizująca Konkurs, stosowne zapisy znajdują
się w regulaminie.



UPROSZCZONE METODY 
ROZLICZANIA 
WYDATKÓW



Do uproszczonych metod rozliczania wydatków zalicza się:

a) stawki jednostkowe, w tym godzinowa stawka wynagrodzenia
personelu projektu, z wyłączeniem osób wskazanych w kosztach
pośrednich lub godzinowa stawka wynagrodzenia personelu projektu,
liczona jako iloraz ostatnich udokumentowanych rocznych kosztów
zatrudnienia brutto przez 1720 godzin (pełny etat), lub
proporcjonalnie (część etatu);



b) kwoty ryczałtowe;

c) stawki ryczałtowe, stanowiące określony procent jednej lub kilku
kategorii kosztów.



Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki
poniesione.

Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów
księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia
wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną
metodą. Niemniej właściwa instytucja będąca stroną umowy
obowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie
do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie
rezultatu albo rozliczenie innej kategorii kosztów do której odnoszą się
koszty uproszczone.



UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ



Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób
przejrzysty, racjonalny i efektywny. Spełnienie powyższych wymogów
w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN
netto włącznie następuje w drodze przeprowadzenia
i udokumentowania rozeznania rynku.



Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa 
lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena 

rynkowa.



Właściwa instytucja zobowiązuje beneficjenta w umowie
o dofinansowanie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50
tys. PLN netto, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Spełnienie
powyższych wymogów następuje w drodze zastosowania przepisów
PZP lub zasady konkurencyjności.



W rozdziale 6.5 nastąpiły zmiany względem poprzedniej wersji
wytycznych, w szczególności w zakresie procedury rozeznania rynku.

Warto prześledzić je na Wytycznych.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf


WKŁAD WŁASNY



Wkład własny– środki finansowe lub wkład niepieniężny
zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone
na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi
przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą
wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną
beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu
rozumianą jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych),



WKŁAD NIEPIENIĘŻNY



Wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz
projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości
niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy.



Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta
ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli
możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń
wykonywanych przez wolontariuszy.

Wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla
nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji
z krajowych środków publicznych, jest niekwalifikowalny (podwójne
finansowanie).



Wkład musi zostać wniesiony.

Wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona
dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom lub
innymi dokumentami.

Wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek
rynkowych.

Wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane
niezależnej ocenie i weryfikacji.



W przypadku wykorzystania środków trwałych na rzecz projektu, ich
wartość określana jest proporcjonalnie do zakresu ich wykorzystania
w projekcie.

W przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej
wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość
nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym
sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę, aktualnym
w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność, jeżeli
wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część,
operat szacunkowy nie jest wymagany.



Wkład w postaci nieruchomości co do zasady nie może przekraczać
10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym
w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych,
na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%, a w przypadku
instrumentów finansowych skierowanych na wspieranie rozwoju
obszarów miejskich lub rewitalizację obszarów miejskich, bądź
podobnych inwestycji w infrastrukturę mających na celu
zróżnicowanie działalności nierolniczej na obszarach wiejskich, limit
ten na poziomie inwestycji ostatecznego odbiorcy wynosi 20%.



W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy,
powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:

a)wolontariusz jest świadomy charakteru swojego udziału w realizacji
projektu (tzn. świadomy nieodpłatnego udziału),

b)Należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza
nieodpłatnej pracy (określić jego stanowisko w projekcie); zadania
wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne
z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska)



c)Wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy
wykonywanej przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości
czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości
wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj
pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie
(wyliczonej np. w oparciu o dane GUS), lub płacy minimalnej określonej
na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu,



d) wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie
koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego
wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena
uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz
wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego
świadczenia, koszt podróży służbowych i diet albo innych niezbędnych
kosztów ponoszonych przez wolontariusza związanych z wykonywaniem
świadczeń na rzecz beneficjenta, o ile spełnione zostaną warunki
określone w podrozdziale 6.15; wycena wykonywanego świadczenia
przez wolontariusza może być przedmiotem odrębnej kontroli i oceny.



RACJONALNE 
USPRAWNIENIA



Mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie
zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub
nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego
konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom
z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw
człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania
na zasadzie równości z innymi osobami.

100



W projektach ogólnodostępnych w celu zapewnienia możliwości
pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami należy
zastosować mechanizm racjonalnych usprawnień.

W projektach dedykowanych, wyłącznie lub przede wszystkim
osobom z niepełnosprawnościami wydatki na sfinansowanie
mechanizmu racjonalnych usprawnień należy zaplanować
na poziomie wniosku o dofinansowanie projektu.
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Mechanizm racjonalnych usprawnień



Mechanizm racjonalnych usprawnień

Za osoby z niepełnosprawnościami należy uznać osoby
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z
2011 r. Nr 231, poz. 1375).
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Mechanizm racjonalnych usprawnień

Każde racjonalne usprawnienie wynika z relacji przynajmniej trzech
czynników:

1. dysfunkcji związanej z danym uczestnikiem projektu;

2. barier otoczenia;

3. charakteru usługi realizowanej w ramach projektu.

103



W ramach przykładowego katalogu kosztów racjonalnych
usprawnień jest możliwe sfinansowanie:

a) kosztów specjalistycznego transportu na miejsce realizacji
wsparcia;

b) dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych
(np. zmiana miejsca realizacji projektu; budowa tymczasowych
podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe
oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów
kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania dla osób
niewidomych i słabowidzących itp.);
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c) dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub
zakup i instalacja programów powiększających, mówiących, kamer
do kontaktu z osobą posługującą się językiem migowym, drukarek
materiałów w alfabecie Braille’a);

d) dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i montaż
systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych,
systemów FM);

e) asystenta tłumaczącego na język łatwy;

f) asystenta osoby z niepełnosprawnością;
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g) tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;

h) przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu;

i) alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych
(szkoleniowych, informacyjnych, np. wersje elektroniczne
dokumentów, wersje w druku powiększonym, wersje pisane
alfabetem Braille’a, wersje w języku łatwym, nagranie tłumaczenia
na język migowy na nośniku elektronicznym, itp.);
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j) zmiany procedur;

k) wydłużonego czasu wsparcia (wynikającego np. z konieczności
wolniejszego tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia,
odczytywania komunikatów z ust, stosowania języka łatwego itp.);

l) dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb
żywieniowych wynikających z niepełnosprawności.
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PODWÓJNE 
FINANSOWANIE



Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020, niedozwolone jest podwójne finasowanie
wydatków.
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a) całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie,
zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach
dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych
projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,
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b) otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części
projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych,
unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków
kwalifikowalnych projektu lub części projektu,

c) poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku
VAT ze środków funduszy strukturalnych lub FS, a następnie
odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług,
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d) zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/oraz
dotacji z krajowych środków publicznych, a następnie rozliczenie
kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach tego samego
projektu lub innych współfinansowanych ze środków UE,

e) zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę
na zakup przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego,
a następnie zrefundowanie rat opłacanych przez beneficjenta
w związku z leasingiem tego przedmiotu,
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f) sytuacja, w której środki na prefinansowanie wkładu unijnego
zostały pozyskane w formie kredytu lub pożyczki, które następnie
zostały umorzone,

g) objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie
wsparciem pożyczkowym i gwarancyjnym,

h) zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat
(10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków UE
lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,

i) rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz
kosztach bezpośrednich
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CZY MACIE PAŃSTWO PYTANIA 
DO KTÓREGOKOLWIEK Z 

PORUSZONYCH ZAGADNIEŃ?



Dziękuję za uwagę


