
Na podstawie wytycznych horyzontalnych 

Wytyczne w zakresie  
kwalifikowalności wydatków 



Podstawy prawne 

 Art. 5 ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.  
O zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie  
2014-2020 (dz. U. poz. 1146)  
– „ustawa wdrożeniowa” 



• Rozdział III Kwalifikowalność wydatków i trwałość  
w Tytule VII Wsparcie finansowe z EFSI 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 
Ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, 
EFS, FS, i EFMiR – rozporządzenie ogólne 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.  
W sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego 



Zasięg geograficzny 

• Projekty w ramach konkurs są realizowane na 
terenie województwa śląskiego. 



Ocena kwalifikowalności projektu 

 Ocena kwalifikowalności projektu następuje na 
etapie oceny wniosku o dofinansowanie i polega na 
sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt może 
stanowić przedmiot dofinansowania w ramach 
danego konkursu. 

 



Projekt kwalifikuje się do wsparcia, jeżeli spełnia 
łącznie co najmniej następujące przesłanki: 

• został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę lub osobę 
uprawnioną w imieniu wnioskodawcy do złożenia wniosku  
o dofinansowanie w ramach danego konkursu 

• jest zgodny z PO oraz SZOOP i regulaminem konkursu 

• przyczynia się do realizacji szczegółowych celów danej osi 
priorytetowej, działania i poddziałania 

• jest zgodny z horyzontalnymi politykami UE, określonymi  
w rozporządzeniu ogólnym 

• spełnia kryteria wyboru obowiązujące w danym konkursie 



Ocena kwalifikowalności projektu  

• Fakt, że dany projekt kwalifikuje się do 
dofinansowania w ramach konkursu nie oznacza, że 
wszystkie wydatki poniesione podczas jego 
realizacji będą uznane za kwalifikowalne. 

• W przypadku, gdy dofinansowanie w ramach 
projektu stanowi pomoc publiczną, ocena 
kwalifikowalności projektu uwzględnia przepisy 
obowiązujące wnioskodawcę w przedmiotowym 
zakresie 



Kwalifikowalność uczestników projektu 
• W ramach projektu wsparcie udzielane jest uczestnikom 

określonym we wniosku o dofinansowanie, spełniającym warunki 
kwalifikowalności. 

• Spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności 
uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone 
właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub 
zaświadczeniem, w zależności od kryterium uprawniającego 
daną osobę lub podmiot do udziału w projekcie 

• Uzyskanie danych o osobie fizycznej, o których mowa  
w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS tj. m.in. płeć, status 
na rynku pracy, wiek, wykształcenie i innych danych 
potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz 
przeprowadzenia ewaluacji, oraz zobowiązanie osoby fizycznej 
do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu 
projektu. 



Kwalifikowalność uczestników projektu 
• Brak uzyskania wszystkich wymaganych danych od uczestnika lub 

opiekuna prawnego uniemożliwia udział w projekcie danej 
osoby/podmiotu i traktowanie jej/go jako uczestnika projektu 

• Co do zasady, kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana 
jest bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia 
w ramach projektu, przy czym jeżeli charakter wsparcia uzasadnia 
prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu 
– kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana może być  
na etapie rekrutacji do projektu. 

• Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu będący 
osoba fizyczną składa oświadczenie o przyjęciu przez niego  
do wiadomości informacji, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

 



Kwalifikowalność uczestników projektu 
• W przypadku, gdy uzasadnia to zakres wsparcia udzielanego 

uczestnikom projektu, dopuszcza się potwierdzenie spełnienia 
kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie 
oraz złożenie oświadczenia, o którym była mowa powyżej także w 
innych formach, w szczególności w formie elektronicznej lub 
telefonicznej. W takim przypadku należy: 
• ustanowić procedury pozwalające na weryfikację wiarygodności danych 

przekazanych w tych formach 

• przestrzegać zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

• zapewnić uprawnionym organom kontroli wgląd w przechowywane dane i 
umozliwić weryfikację prawdziwości zebranych danych 



Trwałość projektu 

 



Ramy czasowe kwalifikowalności 

• Początkiem okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2014 roku 

• Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 

• Okres kwalifikowalności wydatków określony jest w umowie  
o dofinansowanie, przy czym okres ten nie może wykraczać poza 
daty graniczne  

• Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków określona 
w umowie o dofinansowanie może zostać zmieniona  
w uzasadnionym przypadku, na wniosek beneficjenta, za zgodą 
właściwej instytucji będącej stroną umowy, na warunkach 
określonych w umowie o dofinansowanie 



Ramy czasowe kwalifikowalności 

• Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności 
wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod 
warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, 
zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną 
uwzględnione we wniosku o płatność końcową. 

• Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku 
spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i 
umowie o dofinansowanie.  



Ocena kwalifikowalności wydatku 

• Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego 
poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa 
krajowego, umową o dofinansowanie i Wytycznymi oraz innymi 
dokumentami, do których stosowania beneficjent zobowiązał się  
w umowie o dofinansowanie.  

 

 



Ocena kwalifikowalności wydatku 
• 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. Niemniej, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 
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, zostanąpoświadczone, 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.  

 

 



Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek 
spełniający łącznie następujące warunki:  

• został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie  
o dofinansowanie, 

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

• jest zgodny z PO i SZOOP, 

• został uwzględniony w budżecie projektu,  

• został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy  
o dofinansowanie,  

 



Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek 
spełniający łącznie następujące warunki:  

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

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

• został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym 
zakresie określonymi w Wytycznych, lub ze szczegółowymi zasadami 
określonymi przez IZ PO,  

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



Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek 
spełniający łącznie następujące warunki:  

• dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót 
zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców, z zastrzeżeniem 
zapisów Wytycznych 

• jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek 
kwalifikowalny określonymi w Wytycznych lub określonymi przez  
IZ PO w wytycznych programowych lub regulaminie konkursu, 

 



Ocena kwalifikowalności wydatku 

 W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. 
PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz 
w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się 
procedur wyboru wykonawcy, zgodnie z zasadą uczciwej 
konkurencji istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania 
rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania 
ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej 
powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania 
zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.  

 

 



Ocena kwalifikowalności wydatku 

 IZ PO może określić wymagania dotyczące standardu oraz cen 
rynkowych najczęściej finansowanych towarów i usług w ramach PO 
w wytycznych programowych lub w regulaminie konkursu 

 

 

 



Wydatki niekwalifikowalne 
• Prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,  

• Odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych  
na subsydiowanie odsetek lub na dotacje na opłaty gwarancyjne  
w przypadku udzielania wsparcia na te cele,  

• Koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie 
dotacji,  

• Kary i grzywny, 

• Świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych  

• Rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością 
beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi (może być 
uwzględniony jako wkład niepieniężny w projekcie) 

 



Wydatki niekwalifikowalne 
• Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON),  

• Wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych, 
wydatki związane ze sprawami sądowymi (w tym wydatki związane 
z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych) oraz koszty 
realizacji ewentualnych orzeczeń wydanych przez sąd bądź komisje 
rozjemcze (z wyjątkami określonymi w Wytycznych), 

• 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, 

• Podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów 
krajowych,  

 



Wydatki niekwalifikowalne 

• Inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane  
z umową leasingu,  

• Transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza 
równowartość 15 000 euro przeliczonych na PLN według średniego 
kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
dokonano transakcji - bez względu na liczbę wynikających z danej 
transakcji płatności, 

• Wydatki związane z czynnością techniczną polegającą  
na wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie projektu, 

 



Wydatki niekwalifikowalne 

• Premia dla współautora wniosku o dofinansowanie naliczana jako 
procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania  
i wypłacana przez beneficjenta, 

• Wydatki związane z zakupem nieruchomości i infrastruktury oraz  
z dostosowaniem lub adaptacją budynków i pomieszczeń,  
za wyjątkiem wydatków ponoszonych jako cross-financing, 

 

 



Wydatki niekwalifikowalne 

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

 

 



Zasada faktycznego poniesienia wydatku 

• Z zastrzeżeniem szczegółowych warunków i procedur ponoszenia 
wydatków określonych w wytycznych programowych przez IZ PO,  
do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został 
faktycznie poniesiony przez beneficjenta.  

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



Wyjątki od zasady faktycznego 
poniesienia wydatku 

• Wkład niepieniężny, 

• Wkład w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez 
stronę trzecią na rzecz uczestników danego projektu, 

• Koszty amortyzacji, 

• Rozliczenia dokonywane na podstawie wewnętrznej noty 
obciążeniowej, o ile jest to wskazane w zatwierdzonym wniosku o 
dofinansowanie, 

• Potrącenia, o których mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, 

 

 



Zasada faktycznego poniesienia wydatku 

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



Zasada faktycznego poniesienia wydatku 

 Za kwalifikowalne mogą być uznane zaliczki  
(na określony cel) wypłacone na rzecz wykonawcy, jeżeli 
zostały wypłacone zgodnie z postanowieniami umowy 
zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą, przy 
czym, jeżeli umowa została zawarta na podstawie ustawy 
Pzp, zastosowanie ma art. 151a tej ustawy 



Zasada faktycznego poniesienia wydatku 

 Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura, 
inny dokument księgowy o równoważnej wartości 
dowodowej lub – w przypadku wkładu niepieniężnego – 
dokumenty wraz z odpowiednim dokumentem 
potwierdzającym dokonanie płatności. 



Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się 
W przypadku wydatków pieniężnych: 

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

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

• dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania 
płatności,  



Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się 

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,     



Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się 

W przypadku amortyzacji: 

Datę dokonania odpisu amortyzacyjnego,  

 

W przypadku potrącenia:  

Datę o której mowa w art. 499 Kodeksu cywilnego,  

 



Zasada uczciwej konkurencji 
 Umowa o dofinansowanie zobowiązuje 

beneficjenta do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w ramach projektu w sposób zapewniający  
w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji  
i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie 
z warunkami i procedurami określonymi  
w Wytycznych.  

 



Udzielanie zamówienia publicznego w 
ramach projektu następuje zgodnie z:  
a) ustawą Pzp – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem 

zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania,  

b) zasadą konkurencyjności,  
i. beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do  

stosowania Pzp, w przypadku zamówień publicznych 
przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od 
towarów i usług (VAT),  

ii. beneficjenta, o którym mowa w lit. a:  
 w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od 

równowartości 30 000 euro, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. 
PLN netto. 

 w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto. 

 



Zakaz podwójnego finansowania 

 Niedozwolone jest podwójne finansowanie 
wydatków.  

 



Podwójne finansowanie oznacza w szczególności:  

 • oświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku 
w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków 
funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków 
publicznych,  

• 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,  

• 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,  



Podwójne finansowanie oznacza w szczególności:  

 • 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,  

• 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,  

• sytuacja, w której środki na prefinansowanie wkładu unijnego 
zostały pozyskane w formie kredytu lub pożyczki, które następnie 
zostały umorzone,  

• objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem 
pożyczkowym i gwarancyjnym,  



Podwójne finansowanie oznacza w szczególności:  

 
• sytuacja, w której beneficjent jako wkład własnywnosi do projektu 

wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla 
nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz 
dotacji z krajowych środków publicznych,  

• 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,  

• rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz 
kosztach bezpośrednich projektu.  



Dochód wygenerowany podczas 
realizacji projektu 

• 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 
(z zastrzeżeniem sytuacji, gdy możliwe jest bezpośrednie 
przyporządkowanie) do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 
wydatków projektu.  

• W przypadku, gdy dochód związany z projektem został osiągnięty 
przy współudziale kosztów ponoszonych poza projektem i możliwe 
jest określenie udziału kosztów realizacji projektu w osiągnięciu 
tego dochodu, należy pomniejszyć wydatki kwalifikowalne o ten 
udział.  



Dochód wygenerowany podczas 
realizacji projektu 

• Za dochód nie uznaje się ulg z tytułu terminowego odprowadzania 
składek do ZUS/US.  

• Przepisów dotyczących dochodu nie stosuje się: 

• nagród,  

• projektów objętych zasadami pomocy publicznej,  

• projektów objętych kwotami ryczałtowymi lub stawkami 
jednostkowymi z zastrzeżeniem uwzględnienia dochodu ex ante, 

• projektów, dla których łączne koszty kwalifikowalne nie 
przekraczają wyrażonej w PLN równowartości 50 000 EUR 

• projektów generujących dochód po ukończeniu, zdefiniowanych 
w art. 61 rozporządzenia ogólnego.  



Wkład niepieniężny 
• Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu 

własnego, wniesiony na rzecz projektu, stanowi wydatek 
kwalifikowalny, 

• 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.  

• Wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są 
kwalifikowalne.  



Warunki kwalifikowalności wkładu 
niepieniężnego  
• wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz 

projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), 
wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej 
pracy wykonywanej przez wolontariuszy . 

• Wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona 
dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,  

• Wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza 
stawek rynkowych,  

• Wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane 
niezależnej ocenie i weryfikacji,  

 



Warunki kwalifikowalności wkładu 
niepieniężnego  

• 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, 

 



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

• wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału  
w realizacji projektu (tzn. świadomy nieodpłatnego udziału),  

• 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),  

• w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna 
praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel 
projektu dofinansowany w ramach projektu,  



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

• 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,  



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

• 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; wycena 
wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być 
przedmiotem odrębnej kontroli i oceny.  



Opłaty finansowe i inne kwalifikowlne 
• Opłaty finansowe 

• wydatki związane z otwarciem oraz prowadzeniem wyodrębnionego  
na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym beneficjenta  
lub odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi projektu,  

• opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych (krajowych  
lub zagranicznych), z wyjątkiem prowizji pobieranych w ramach wymiany 
walut,  

• wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację 
umowy o dofinansowanie, o ile ich poniesienie wymagane jest 
przez prawo krajowe lub unijne lub przez IZ PO 

• wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu i księgowości, o ile 
ich poniesienie jest wymagane przez IZ PO,  

• opłaty notarialne, 

 



Opłaty finansowe i inne kwalifikowlne 
• wydatki poniesione na doradztwo związane z obsługą projektu:  

• prawne, z wyjątkiem wydatków związanych z przygotowaniem i obsługą 
spraw sądowych,  

• finansowe,  

• techniczne,  

• opłaty administracyjne związane z uzyskiwaniem wszelkiego 
rodzaju pozwoleń czy zgód niezbędnych do realizacji projektu, o ile 
faktycznie zostały poniesione przez beneficjenta, 

• wydatki na ewaluację, o ile ich poniesienie jest wymagane przez 
właściwą instytucję będącą stroną umowy, za zgodą IZ PO,  

• wydatki poniesione z tytułu korzystania z infrastruktury 
udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej.  



Opłaty finansowe i inne kwalifikowlne 
• Wydatki poniesione na ubezpieczenia nieobowiązkowe mogą być 

uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że tak stanowią 
wytyczne programowe.  

• Wydatki poniesione na ubezpieczenia mogą być kwalifikowalne 
jedynie w okresie realizacji projektu, tj. z wyłączeniem wydatków w 
fazie eksploatacyjnej (stanowiących koszty operacyjne projektu). 

• W sytuacji uzyskania odszkodowania, środki powinny być  
w pierwszej kolejności przeznaczone na odtworzenie zniszczonej 
infrastruktury. W innym wypadku wszelkie korzyści finansowe 
uzyskane przez beneficjenta, w tym z tytułu wypłat ubezpieczenia 
związanego z projektem, muszą być zwrócone proporcjonalnie do 
wysokości udziału dofinansowania UE w wydatkach 
kwalifikowalnych projektu.  



Środki trwałe  
oraz wartości niematerialne i prawne 
• Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych  

i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostaćuznane 
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 dotyczy wyłącznie środków trwałych  
o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto.  

• Koszty pozyskania środków trwałych są wskazane w zatwierdzonym 
wniosku o dofinansowanie.  



Środki trwałe  
oraz wartości niematerialne i prawne 
• uzasadnienie konieczności pozyskania środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji 
projektu, uwzględnia w szczególności:  
• okres realizacji projektu,  

• tożsame lub zbliżone do planowanych do pozyskania w ramach projektu 
środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu 
beneficjenta, w tym środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne 
nabyte w ramach projektów współfinansowanych ze środków publicznych,  

• wybór metody pozyskania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych niezbędnych do realizacji projektu.  



Zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych 
• Środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w 

ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:  

a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem 
projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w 
szkole),  

b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania 
procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia).  

• Wydatki te mogą być uznane za kwalifikowalne pod 
warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku  
o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności 
ich zakupu 



Zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych (a) 

 Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, o których 
mowa w pkt a, a także koszty ich dostawy, montażu i 
uruchomienia, mogą być kwalifikowalne w całości lub 
części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem 
beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka 
trwałego na potrzeby projektu.  



Zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych (b) 

• Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, o których mowa w 
pkt b, mogą być kwalifikowalne wyłącznie  
w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym  
za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W 
takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne. 

• Jeżeli środki trwałe, o których mowa w pkt b, wykorzystywane są 
także do innych zadań niż założone w projekcie, wydatki na ich 
zakup kwalifikują się do współfinansowania w wysokości 
odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym dokonanym w okresie 
realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu 
realizacji projektu.  



Zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych 
• W ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków 

poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej 
równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 
nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny 
limit wskazano dla danego typu projektów w PO lub SZOOP. 
Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing 
powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku 
o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne. 

• Środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego 
realizacji są wykorzystywane na działalność statutową beneficjenta 
lub mogą zostać przekazane nieodpłatnie podmiotowi 
niedziałającemu dla zysku.  



Zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych 

• Wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania 
pod warunkiem, że wartości te będą ujęte w ewidencji księgowej.  



Zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych 
• Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są 

kwalifikowalne, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej 
warunki:  
• sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,  

• sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był  
w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) 
współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków 
publicznych,  

• cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości 
rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu. 



Warunki kwalifikowalności amortyzacji 
• Odpisy amortyzacyjne dotyczą środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do prawidłowej 
realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane do jego 
wdrażania,  

• kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się 
wyłącznie do okresu realizacji danego projektu,  

• odpisy amortyzacyjne zostały dokonane zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa krajowego, 

• wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych nie zostały zgłoszone jako wydatki 
kwalifikowalne projektu, ani też ich zakup nie był współfinansowany 
ze środków unijnych. 



Warunki kwalifikowalności amortyzacji 
• Odpisy amortyzacyjne dotyczą środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, które zostały zakupione w sposób 
racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie są zawyżone w stosunku do 
cen i stawek rynkowych, 

• w przypadku, gdy środki trwałe oraz wartości niematerialne  
i prawne wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja 
projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, 
która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów w celu realizacji 
projektu. Wartość rezydualna (księgowa wartość likwidacyjna) 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po 
zakończeniu realizacji projektu nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.  



Podatek od towarów i usług 
• Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług 

(VAT), mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy 
beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. 

• Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się zgodnie  
z przepisami ustawy o VAT, oraz rozporządzeń do tej ustawy.  

• zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny 
wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli 
beneficjent nie ma 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 nie 
podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji 
tego prawa.  



Podatek od towarów i usług 
 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są podmioty 

wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na 
cel i rezultat tej działalności. Za podatników nie uznaje się organów 
władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie 
realizowanych zadań, nałożonych odrębnymi przepisami prawa,  
z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych 
umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). W związku  
z tym, prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony będzie 
przysługiwało podmiotom dokonującym zakupów towarów i usług 
finansowanych ze środków pochodzących z FS lub funduszy 
strukturalnych, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT 
przez podatników posiadających status podatnika czynnego  
w rozumieniu art. 96ustawy o VAT.  



Podatek od towarów i usług 
 Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikom VAT przysługuje 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi 
wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. 
Przepis zawarty w art. 88 ustawy o VAT zawiera katalog przypadków, 
kiedy podatnikowi VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku 
naliczonego. W tych przypadkach podatku nie można odliczyć 
nawet wówczas, gdy dany zakup jest bezpośrednio związany  
z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, tym samym VAT 
może stanowić wówczas wydatek kwalifikowalny. W związku  
z powyższym, przepisy ustawy o VAT stanowią, iż prawo do 
odliczenia podatku naliczonego przysługuje beneficjentowi jedynie 
w przypadku, kiedy spełnione zostaną jednocześnie następujące 
dwa warunki: 



Podatek od towarów i usług 

  Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy podmiot 
dokonuje zarówno transakcji zwolnionych, jak i transakcji 
opodatkowanych VAT, powinien on przyporządkować naliczony VAT 
odnośnie dokonywanych przez siebie zakupów do trzech grup:  



Podatek od towarów i usług 
•  naliczonego VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie  

z wykonywaniem czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia 
naliczonego VAT – podatek ten w całości podlega odliczeniu  
(a więc zgodnie z obowiązującymi mechanizmami - nie może być wydatkiem 
kwalifikowalnym),  

• naliczonego VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie  
z wykonywaniem czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo  
do odliczenia naliczonego VAT - podatek ten w całości nie podlega odliczeniu  
(a więc zgodnie z obowiązującymi mechanizmami - może być uznany za wydatek 
kwalifikowalny),  

• naliczonego VAT związanego zarówno z czynnościami, w związku z którymi 
przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT, jak również z czynnościami,  
w związku z którymi prawo do odliczenia naliczonego VAT nie przysługuje – w tym 
przypadku podmiot powinien określić kwotę naliczonego VAT podlegającego 
odliczeniu stosując proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT (w tym 
przypadku VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym w ustalonej proporcji).  



Podatek od towarów i usług 
•  Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten 

podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust.2 ustawy o VAT, 
jest kwalifikowalny. 

•  Dopuszcza się sytuację, w której 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.  

• Beneficjent, który uzna VAT za wydatek kwalifikowalny zobowiązuje się do 
przedstawienia w treści wniosku o dofinansowanie szczegółowego uzasadnienia 
zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT 
należnego o VAT naliczony zarówno na dzień sporządzania wniosku  
o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób 
wykorzystania w przyszłości (w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości 
projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu.  



Podatek od towarów i usług 
•  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 
zalicza VAT do wydatków kwalifikowalnych, zobowiązali się dołączyć do wniosku  
o dofinansowanie „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”. Oświadczenie składa 
się z dwóch integralnych części. W ramach pierwszej części beneficjent 
oświadcza, iż w chwili składania wniosku o dofinansowanie nie może odzyskać w 
żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została określona w 
odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie (fakt ten decyduje o 
kwalifikowalności VAT). Natomiast w części drugiej beneficjent zobowiązuje się 
do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części VAT, jeżeli zaistnieją 
przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez beneficjenta. 
„Oświadczenie o kwalifikowalności VAT” podpisane przez beneficjenta powinno 
stanowi załącznik do zawieranej z beneficjentem umowy o dofinansowanie.  

• Podpisanie umowy o dofinansowanie z beneficjentem, który zaliczył VAT do 
wydatków kwalifikowalnych, jest uwarunkowane podpisaniem ww. oświadczenia.  



Personel projektu 
• Koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być 

kwalifikowalne w ramach projektu, o ile wynika to ze specyfiki 
projektu, na warunkach określonych w Wytycznych oraz wytycznych 
programowych.  

• Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone 
zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności Kodeksem pracy 
oraz z Kodeksem cywilnym.  

• Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu są  
w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na 
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wydatki 
ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny 



Personel projektu 
W ramach wynagrodzenia personelu, niekwalifikowalne są:  

• wpłaty dokonywane przez pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „PFRON”,  

• świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu,  

• koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę 
wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej,  

• nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu,  

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

• zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania 
danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy oraz,  

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

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



Personel projektu 
• 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. 

• Niekwalifikowalne jest wynagrodzenie personelu projektu zatrudnionego 
jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie 
stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne 
finansowanie.  

• Osoba dysponująca środkami dofinansowania projektu (tj. osoba 
upoważniona do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu 
beneficjenta) nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo 
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko 
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, co 
beneficjent weryfikuje na podstawie oświadczenia tej osoby przed jej 
zaangażowaniem do projektu. 



Personel projektu 
 Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania  

w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile:  

• obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej  
i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,  

• 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,  

• wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone protokołem 
sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie 
zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym 
poświęconych na wykonanie zadań w projekcie, z wyłączeniem przypadku, 
gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy  
a dokumenty związane z jej zaangażowaniem wyraźnie wskazują na 
jej godziny pracy 

 



Personel projektu 
 Spełnienie powyższych warunków, należy zweryfikować przed 

zaangażowaniem osoby do projektu. Warunki te powinny być 
spełnione w całym okresie kwalifikowania wynagrodzenia danej 
osoby w tym projekcie, przy czym w przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunku, dotyczącego 
limitu miesięcznego godzin, za niekwalifikowalne należy uznać 
wynagrodzenie personelu projektu (w całości lub w części) w tym 
projekcie, w ramach którego zaangażowanie personelu projektu 
spowodowało naruszenie tego warunku.  



Personel projektu 
 Limit zaangażowania zawodowego, dotyczy wszystkich form 

zaangażowania zawodowego, w szczególności:  

• w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w 
danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do 
limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze 
zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się 
czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,  

• w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz 
innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie 
przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej 
działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).  



Personel projektu 
 Beneficjent zobowiązuje się w umowie o dofinansowanie do 

wprowadzania na bieżąco następujących danych do systemu 
informatycznego w zakresie angażowania personelu projektu,  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w 
Wytycznych:  

• dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, 
nazwisko,  

• dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach 
projektu: stanowisko, forma zaangażowania w projekcie, data 
zaangażowania do projektu, okres zaangażowania osoby w 
projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeśli zostały 
określone w dokumentach związanych z jej zaangażowaniem, 

• dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc 
kalendarzowy ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień 
i godziny zaangażowania  



Personel projektu 
• 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 
równieżpozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym 
nagród i premii.  

• Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu 
projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości, wyłącznie w 
przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie 
stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku 
personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy 
w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form 
zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy 
personelu projektu są niekwalifikowalne.  



Personel projektu 
• W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne 

angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów 
przez beneficjenta i odwrotnie.  

• W ramach projektu mogą być kwalifikowalne koszty delegacji 
służbowych oraz koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych personelu projektu, pod warunkiem, że jest to 
niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu oraz koszty te zostały 
uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie 
projektu.  



Stosunek pracy 
• Umowa o pracę z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje 

wszystkie zadania wykonywane przez tę osobęw ramach projektu 
lub projektów realizowanych przez beneficjenta, co jest 
odpowiednio udokumentowane. Tym samym, nie jest możliwe 
angażowanie takiej osoby przez beneficjenta do realizacji żadnych 
zadań w ramach tego lub innego projektu na podstawie stosunku 
cywilnoprawnego, z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje 
wykonanie oznaczonego dzieła. 

• W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest 
pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub 
projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku 
pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie 
oznaczonego dzieła. 



Stosunek pracy 
 W przypadku zatrudniania personelu na podstawie stosunku pracy, 

wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, jeżeli są spełnione 
łącznie następujące warunki:  

• pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań 
związanych bezpośrednio z realizacją projektu,  

• okres zatrudnienia lub oddelegowania pracownika jest kwalifikowalny 
wyłącznie do końcowej daty kwalifikowalności wydatków wyznaczonej w 
umowie o dofinansowanie; powyższe nie oznacza, że stosunek pracy nie 
może trwać dłużej niż okres realizacji projektu,  

• zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z 
realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami 
umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika lub 
opisem stanowiska pracy; przez odpowiednie udokumentowanie należy 
rozumieć m.in. wskazanie w ww. dokumentach zadań, które dana osoba 
będzie wykonywała w ramach projektu.  



Stosunek pracy 
 Jeżeli stosunek pracy pracownika beneficjenta tylko w części obejmuje 

zadania w ramach projektu (np. na ½ etatu, ¼ etatu w ramach projektu), 
wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu są 
kwalifikowalne, o ile:  

a) zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione 
w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub 
opisie stanowiska pracy,  

b) zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do 
określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację 
projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego 
pracownika,  

c) wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada 
proporcji, o której mowa w lit. b, chyba że zakres odpowiedzialności, 
złożoność lub poziom wymaganych kompetencji na danym stanowisku 
uzasadnia różnicę w udziale wydatku do czasu pracy wynikającego ze 
stosunku pracy.  



Stosunek pracy 
 Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku wynagrodzenia 

personelu mogą być również nagrody (z wyłączeniem nagrody 
jubileuszowej) lub premie, o ile są spełnione łącznie następujące 
warunki:  

• nagrody lub premie zostały przewidziane w regulaminie pracy  
lub regulaminie wynagradzania danej instytucji, lub też innych 
właściwych przepisach prawa pracy,  

• nagrody lub premie zostały wprowadzone w danej instytucji co 
najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,  

• nagrody lub premie potencjalnie obejmują wszystkich pracowników 
danej instytucji, a zasady ich przyznawania są takie same w 
przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz 
pozostałych pracowników beneficjenta,  

• nagrody lub premie przyznawane są w związku z realizacją zadań w 
ramach projektu na podstawie stosunku pracy.  



Stosunek pracy 
• W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych 

danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi  
z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki  
do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa pracy, przy czym dodatek może być przyznany 
zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie  
albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu 
rozliczanego w ramach projektu.  

• Dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia 
podstawowego wraz ze składnikami, z zastrzeżeniem, że 
przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa 
powszechnie obowiązującego.  



Stosunek pracy 
 Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie 

następujące warunki:  

• możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,  

• dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie 
wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach 
prawa pracy,  

• dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to 
przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa 
powszechnie obowiązującego,  

• dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a 
zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu 
zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników 
beneficjenta,  



Stosunek pracy 
 Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie 

następujące warunki:  

• dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej 
osoby do projektu,  

• Wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, 
przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego 
samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie 
jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w 
dany projekt.  



Stosunek cywilnoprawny 
• Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu 

zaangażowanego na podstawie stosunku 
cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło, 
kontrakt menadżerski) są kwalifikowalne, z zastrzeżeniem 
warunków dot. zasady uczciwej konkurencji. 

• Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby 
zaangażowanej do projektu na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem 
beneficjenta, są niekwalifikowalne,.  

• Rozliczenie umowy zlecenia następuje na podstawie 
protokołu, wraz z dokumentem księgowym 
potwierdzającym poniesienie wydatku.  



Stosunek cywilnoprawny 
 Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu 

zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło są 
kwalifikowalne, jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki:  

• charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło,  

• wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane 
zostało w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie 
projektu,  

• rozliczenie zaangażowania zawodowego personelu 
następuje na podstawie protokołu, wskazującego wynik 
rzeczowy wykonanego dzieła, oraz dokumentu księgowego 
potwierdzającego poniesienie wydatku.  



Osoby samozatrudnione 
• 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. 

• Wysokość tego wynagrodzenia, wynika z zatwierdzonego wniosku  
o dofinansowanie.  

• Poniesienie wydatku na wynagrodzenie, jest dokumentowane 
dokumentem księgowym, np. notą obciążeniową, oraz protokołem. 

• Postanowienia niniejszej sekcji mają również zastosowanie do osób 
współpracujących w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych.  



Inne formy zaangażowania personelu 
• Kwalifikowalne jest wynagrodzenie osoby zatrudnionej za 

pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, o ile wydatki związane z 
wynagrodzeniem tej osoby:  
• są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z 

ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,  

• nie są zawyżone w stosunku do stawek rynkowych.  

• Kwalifikowalne jest wynagrodzenie osoby zatrudnionej na 
podstawie innych form zatrudnienia, pod warunkiem ich zgodności z 
założeniami projektu wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz zasadami określonymi w niniejszym 
podrozdziale.  

• Poniesienie wydatku na wynagrodzenie, jest dokumentowane 
dokumentem księgowym oraz protokołem. 



Konstruowanie budżetu projektu 

• Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie  
w formie budżetu zadaniowego. Dodatkowo we wniosku  
o dofinansowanie wykazywany jest szczegółowy budżet  
ze wskazaniem kosztów jednostkowych, który jest podstawą  
do oceny kwalifikowalności wydatków projektu na etapie oceny 
wniosku o dofinansowanie.  

• Budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów 
kwalifikowalnych projektu w podziale na zadania merytoryczne  
w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie.  
W odniesieniu do zadań merytorycznych we wniosku  
o dofinansowanie wykazywany jest limit kosztów, które mogą zostać 
poniesione przez beneficjenta na ich realizację.  



Konstruowanie budżetu projektu 
• Limit kosztów bezpośrednich w ramach budżetu zadaniowego  

na etapie wnioskowania o środki powinien wynikać ze szczegółowej 
kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej we wniosku  
o dofinansowanie, tj. szczegółowym budżecie projektu.  

• Koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać 
oszacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur 
kwalifikowalności określonych w wytycznych programowych oraz 
innych wytycznych horyzontalnych, w szczególności  
z uwzględnieniem w budżecie projektu stawek rynkowych. 
Wymagane jest od beneficjenta uzasadnienia we wniosku  
o dofinansowanie należytego szacowania kosztów zawartych w 
budżecie projektu.  



Konstruowanie budżetu projektu 
• W przypadku przedsięwzięć finansowanych lub planowanych do 

sfinansowania z kilku źródeł finansowania, w budżecie projektu 
beneficjent wskazuje i uzasadnia źródła finansowania wykazując 
racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego 
finansowania.  

• We wniosku o dofinansowanie beneficjent wskazuje formę 
zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu 
projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat / 
liczba godzin), co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności 
wydatków personelu projektu na etapie wyboru projektu  
oraz w trakcie jego realizacji.  



Konstruowanie budżetu projektu 

 Wydatki na działania świadomościowe (m.in. kampanie 
informacyjno-promocyjne i różne działania upowszechniające) są 
niekwalifikowalne. Nie dotyczy to działań informacyjno-
promocyjnych projektu ujętych w kosztach pośrednich. 



Konstruowanie budżetu projektu 

• Beneficjent wykazuje we wniosku o dofinansowanie swój potencjał 
kadrowy, o ile go posiada, przy czym jako potencjał kadrowy 
rozumie się powiązane z beneficjentem osoby, które zostaną 
zaangażowane w realizację projektu, w szczególności osoby 
zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które beneficjent 
oddeleguje do realizacji projektu.  

• Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku  
o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę 
wniesienia wkładu własnego.  

• IOK kreśliła ceny rynkowe w zakresie najczęściej finansowanych 
wydatków oraz inne wymagania, w tym oczekiwany standard (w 
szczególności czas trwania wsparcia, tj. liczbę dni lub godzin 
zegarowych lub lekcyjnych (np. 45 minut)).  

 



Konstruowanie budżetu projektu 
 Przy rozliczaniu poniesionych wydatków nie jest możliwe 

przekroczenie łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych 
w ramach projektu wynikającej z zatwierdzonego wniosku 
o dofinansowanie projektu. Ponadto beneficjenta 
obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu  
do każdego zadania w budżecie projektu  
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, przy czym 
poniesione wydatki nie muszą być zgodne  
ze szczegółowym budżetem projektu zawartym  
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. IP rozlicza 
beneficjenta ze zrealizowanych zadań w ramach projektu.  



Koszty pośrednie 
• koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu 

bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem, 

• koszty zarządu, 

• koszty personelu obsługowego, 

• koszty obsługi księgowej,  

• koszty utrzymania powierzchni biurowych, 

• wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem 
wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku 
bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, 

• działania informacyjno-promocyjne projektu, 

• amortyzacja, najem lub zakup aktywów, używanych na potrzeby 
personelu 

 



Koszty pośrednie 
• opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty 

przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie 
związanym z obsługą administracyjną projektu,  

• koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, 
kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,  

• koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą 
administracyjną projektu,  

• koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych 
związanych z obsługą administracyjną projektu,  

• koszty ubezpieczeń majątkowych,  

• koszty ochrony,  

• koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą 
administracyjną projektu,  



Koszty pośrednie 
• W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane 

wydatki objęte cross-financingiem. 

• Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie, 
zostaną wykazane w ramach kosztów bezpośrednich. IOK 
zweryfikuje, czy w ramach zadań określonych w budżecie 
projektu (w kosztach bezpośrednich) nie zostały 
wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie. 
Dodatkowo, na etapie realizacji projektu IP weryfikuje, 
czy w zestawieniu poniesionych wydatków bezpośrednich 
załączanym do wniosku o płatność nie zostały wykazane 
wydatki określone w wykazie wydatków pośrednich. 



Koszty pośrednie 
 Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie  

z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:  

• 25 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów  
o wartości do 1 mln PLN włącznie,  

• 20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów  
o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie,  

• 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów  
o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie,  

• 10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów  
o wartości przekraczającej 5 mln PLN  



Kwoty ryczałtowe 

 W przypadku projektów, w których wartość wkładu 
publicznego (środków publicznych) nie przekracza 
wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, 
beneficjent ma obowiązek stosowania kwot ryczałtowych. 



Kwoty ryczałtowe 
• Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie 

określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

• Koszty pośrednie są kalkulowane zgodnie z limitami 
określonymi w Wytycznych. 

• Zatwierdzając wniosek o dofinansowanie projektu, IOK 
uzgadnia z beneficjentem warunki kwalifikowalności 
kosztów, w szczególności ustala dokumenty, na podstawie 
których zostanie dokonane rozliczenie projektu,  
a następnie wskazuje je w umowie o dofinansowanie.  

 

 



Cross-financing 
• Cross-financing i środki trwałe łącznie stanowią nie więcej niż 10% 

wydatków kwalifikowalnych projektu. 

• 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.  

• Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, 
infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie 
lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w 
ramach cross-financingu. 

• Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powyżej 
dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o 
dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.  



Cross-financing 
 W przypadku projektów współfinansowanych z EFS  

cross-financing może dotyczyć wyłącznie:  

• zakupu nieruchomości,  

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

• dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-
wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.  



Dziękuję za uwagę 


