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Program szkolenia

• Dokumenty i wytyczne dotyczące kwalifikowalność wydatków 
w  projektach realizowanych w ramach RPO 2014-2020 
w zakresie EFS 

• Warunki kwalifikowalności wydatków. Konkurencyjność wydatków.

• Koszty pośrednie w projekcie

• Środki trwałe i cross-financing; 

• Wkład własny 

• Personel projektu,  koszty osobowe; 

• Limity i ograniczenia wynikające z obecnie obowiązujących 
wytycznych.

• Podsumowanie, pytania uczestników 2



Dokumenty i Wytyczne 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

• Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020;

• Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn;

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 
2014-2020;

• Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności 
na lata 2014-2020;
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Dokumenty i Wytyczne –cd.

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020; (ostatnia wersja z dnia 19 lipca 2017 r. )

• Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020;

• Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014 -2020;

• Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie, 

• Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi 
priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020

dostępne na stronie internetowej RPO WP 2014-2020: www.rpo.podkarpackie.pl. 

• Aktualnie są przygotowane projekty zmian wielu wytycznych!!4

http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Zmiany wprowadzone w Wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków z dnia 28.08.2017r

• dostosowanie treści Wytycznych do nowego stanu prawnego, będącego konsekwencją 
procedowanej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w którym 
zniesione zostaną wytyczne programowe (usunięto wszelkie odwołania do wytycznych 
programowych i uwzględniono w niej pewne kwestie o charakterze horyzontalnym)

• kwalifikowalności podatku VAT. Zmiany polegają na przeniesieniu do treści Wytycznych 
interpretacji Komisji, zgodnie z którą podatek ten powinien stanowić wydatek 
niekwalifikowalny zawsze, gdy produkty będące efektem realizacji projektu wykorzystywane 
będą przez jakikolwiek podmiot do działalności opodatkowanej, uprawniającej do ubiegania 
się o zwrot VAT. Ponadto do Wytycznych wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym IZ 
będą miały możliwość ograniczenia kwalifikowalności VAT;

• sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach opisanej w sekcji 6.5.2 Wytycznych zasady 
konkurencyjności;

• stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich;

• doprecyzowania pojęć personelu projektu oraz wykonawcy.

Ponadto w treści Wytycznych wprowadzono szereg zmian o charakterze redakcyjnym. 5



• Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 roku.

• Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

• W ramach konkursów najczęściej kwalifikowane są wydatki poniesione z tytułu realizacji 
projektu nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia naboru wniosków.

• Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż wskazuje data 
określona w Regulaminie konkursu. 

• Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy mogą zostać uznane za kwalifikowalne 
wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 i umowie o dofinansowanie projektu.

• Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków określona w umowie 
o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na 
wniosek beneficjenta, za zgodą IP WUP będącej stroną umowy, na warunkach 
określonych w umowie o dofinansowanie.
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

• Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena 

kwalifikowalności planowanych wydatków. 

• Fakt, że dany projekt został zakwalifikowany do wsparcia w ramach PO  

nie oznacza, że wszystkie wydatki poniesione podczas jego realizacji będą 

uznane za kwalifikowalne.

• Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego 

poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego,  

umową o dofinansowanie  i Wytycznymi oraz innymi dokumentami, do 

których stosowania beneficjent zobowiązał się w umowie o 

dofinansowanie
7
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

• Ocena kwalifikowalności 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.  

• 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.



KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie 
następujące warunki:

a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym 
w umowie o dofinansowanie,

b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego 
oraz prawa krajowego,

c) jest zgodny z PO i SZOOP,

d) został uwzględniony w budżecie projektu (zadaniowym),

e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie,
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

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

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

h) został należycie udokumentowany,

i) został wykazany we wniosku o płatność

j) dot. towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót 
zrealizowanych w tym zaliczek dla wykonawców,

k) jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek 
kwalifikowalny określonymi w Wytycznych (szczegółowych) lub 
regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej naboru 
projektów pozakonkursowych. 10



ZASADA FAKTYCZNIE PONIESIONEGO WYDATKU

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

a) wkład niepieniężny,

b) wkład w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych 
przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego projektu 
w ramach projektów współfinansowanych z EFS,

c) wydatki rozliczane uproszczoną metodą, 
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d) koszty amortyzacji,

e) rozliczenia dokonywane na podstawie wewnętrznej noty 
obciążeniowej, 

f) potrącenia (art. 498 - 508 kodeksu cywilnego - gdy dwie 
osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i 
wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją 
wierzytelność z wierzytelności drugiej strony),

g) udzielenie promesy premii technologicznej, 

h) odpisy na ZFŚS,

ZASADA FAKTYCZNIE PONIESIONEGO WYDATKU
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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.

Za kwalifikowalne mogą być uznane zaliczki 
(na określony cel) wypłacone na rzecz wykonawcy pod 
pewnymi warunkami. 

ZASADA FAKTYCZNIE PONIESIONEGO WYDATKU
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PODWÓJNE FINANSOWANIE

Podwójne finansowanie oznacza w szczególności:

a) poniesienie tego samego wydatku w ramach różnych 
projektów współfinansowanych ze środków funduszy 
strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych 
środków publicznych,

b) otrzymanie na wydatki 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,
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c) poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów 
podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub 
Funduszu Spójności a następnie jego odzyskanie,

d) zakupienie środka trwałego z udziałem środków 
unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków 
publicznych, a następnie rozliczenie kosztów amortyzacji 
tego środka trwałego, 

e) zrefundowanie wydatku poniesionego przez 
leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach 
leasingu finansowego, a następnie zrefundowanie rat 
opłacanych za ten przedmiot,

PODWÓJNE FINANSOWANIE
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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) sytuacja, w której beneficjent jako wkład własny wnosi 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,

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.

PODWÓJNE FINANSOWANIE
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WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE
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 ZFŚS,

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 PFRON 

i) wydatki związane z funkcjonowaniem komisji 
rozjemczych, wydatki związane z przygotowaniem i 
obsługą prawną spraw sądowych

j) wydatek poniesiony 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,

k) podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie 
przepisów krajowych,

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE
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l) wydatek poniesiony na zakup nieruchomości przekraczający 
10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
projektu  ( z różnym wyjątkami)

m) zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków 
dokonanych w ramach celu tematycznego 9 Promowanie 
włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją, poniesionych zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie zasad realizacji tego typu projektów,

n) inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane 
z umową leasingu,

o) transakcje przekraczające równowartość 15 000 EUR 
płacone gotówką (bez względu na ilość płatności),

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE
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p) wydatki związane z przygotowaniem i wypełnieniem wniosku 
o dofinansowanie projektu i wniosku o potwierdzenie wkładu 
finansowego w przypadku dużych projektów,

q) premia dla współautora wniosku o dofinansowanie, np. naliczana 
jako procent kwoty dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta 
(tzw.: success fee)

r) wydatki związane z zakupem nieruchomości oraz infrastruktury 
oraz dostosowaniem lub adaptacją budynków, za wyjątkiem 
wydatków ponoszonych jako cross-financing

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE
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KONKURENCYJNOŚĆ WYDATKÓW

• Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto, 

tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w sposób zapewniający przejrzystość 

oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

• Ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.

• Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny 

i efektywny. Spełnienie tych warunków w przypadku zamówień o wartości 20 do 

50 tyś PLN netto następuje  w drodze przeprowadzenia i udokumentowania 

rozeznania rynku. 21



• Udzielanie zamówienia w ramach projektu następuje 
zgodnie z:

a) Ustawą PZP – w przypadku beneficjenta będącego 
podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy PZP do 
jej stosowania,

albo

b) Zasadą konkurencyjności (próg 50 tys. PLN netto)

• Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania  o udzielenie 
zamówienia zgodnie z zapisami podrozdziału 6.5 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
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Konkurencyjność wydatków

• Beneficjent będący organem administracji 
publicznej, może powierzyć realizację zadania na 
podstawie art.5 ust.2pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie,

• W przypadku gdy na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa innych niż Pzp wyłącza się 
stosowanie Pzp, beneficjent przeprowadza 
postępowanie z zachowaniem tych przepisów.
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Procedur nie stosuje się do :
a) zamówień określonych w art. 4 Pzp, z wyjątkiem zamówień 

określonych w art. 4 pkt 8 Pzp (do14 000€), przy czym 
udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest nabycie 
własności lub innych praw do istniejących budynków lub 
nieruchomości przez podmiot niebędący zamawiającym  w 
rozumieniu Pzp z pominięciem zasady konkurencyjności  jest 
możliwe jedynie w przypadku braku powiązań osobowych i 
kapitałowych,

b) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, 
c) zamówień udzielanych przez beneficjentów wybranych 

w trybie określonym w ustawie o partnerstwie publiczno-
prywatnym lub w ustawie o umowie koncesji na roboty 
budowlane



Możliwe odstępstwa od stosowania procedur

Udzielanie zamówień w następujących przypadkach:

a) w wyniku przeprowadzenia procedury nie wpłynęła żadna oferta, lub 
wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy 
zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w 
postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały 
w istotny sposób zmienione,

b) zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego 
z następujących powodów:

i. brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze,

ii. przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw 
własności intelektualnej.

Wyłączenie może być zastosowane, o ile nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub 
zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania 
parametrów zamówienia,
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Możliwe odstępstwa od stosowania procedur

c) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko 
przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w 
zakresie działalności twórczej lub artystycznej,

d) w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada 
konkurencyjności, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 
zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie 
można zachować wymaganych terminów 

e) w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada 
konkurencyjności, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą 
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie 
można było przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe 
wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów
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Możliwe odstępstwa od stosowania procedur
f) przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach 

badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, z wyłączeniem 
zamówień obejmujących produkcję masową służącą osiągnieciu rentowności 
ekonomicznej lub pokryciu kosztów badań i rozwoju,

g) zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności  
zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie 
dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub 
rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia 
materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby 
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne 
w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy 
w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat,

h) zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w 
zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na 
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,
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Możliwe odstępstwa od stosowania procedur

i) przedmiotem zamówienia są dostawy na szczególnie korzystnych 
warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, 
postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym,

j) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej 
w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie 
towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego,

k) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu 
przepisów o służbie zagranicznej,

l) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej 
w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.
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Możliwe odstępstwa od stosowania procedur

• W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym 

w rozumieniu Pzp, zamówienia  o wartości szacunkowej 

przekraczającej 50 tys. PLN netto, wyłączone na podstawie  lit.a -

f lub i - l nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 

osobowo lub kapitałowo bez zgody instytucji będącej stroną 

umowy o dofinansowanie.

• Spełnienie przesłanek umożliwiających niestosowanie 

określonych procedur musi być uzasadnione na piśmie.
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Wartość zamówienia
• Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe 

wynagrodzenie  wykonawcy, netto bez podatku od towarów i usług (VAT), 
ustalone z należytą starannością

• Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział 
skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość 
zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia 
następujących przesłanek:

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

• W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów 
ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się 
jako łączną wartość poszczególnych jego części.
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Wartość zamówienia

• W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są 
zamawiającymi w rozumieniu Pzp, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu 
do danego projektu.

• Podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu Pzp, po stwierdzeniu, że 
szacunkowa  wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 
8 Pzp lub w przypadku zamówień sektorowych wartości wskazanej w przepisach 
wydanych na postawie art. 11 ust. 8 Pzp, określają wartość zamówienia w 
odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega 
zasadzie konkurencyjności,  czy procedurze rozeznania rynku.

• W przypadku naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur postępowania 
o udzielenie zamówienia, instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie 
uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za 
niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy 
wdrożeniowej
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Rozeznanie rynku
• Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto 

do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 

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

• Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena 
rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego 
zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub 
potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych 
wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców 
danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. 

• Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Jeżeli w odpowiedzi na 
zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona 
zostanie tylko jedna ważna oferta, wówczas należy uzupełnić udokumentowanie o ofertę 
pochodząca z innego źródła. Jedna oferta nie jest wystarczająca dla dokumentowania, że 
zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. 
Oferta niezgodna z ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej.



Rozeznanie rynku

• W przypadku, gdy w wyniku  upublicznienia zapytania ofertowego 
lub skierowania zapytania do potencjalnych  wykonawców nie 
otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków 
stron  internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków 
maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo 
innego dokumentu.

• W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. 
PLN netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest 
wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie 
poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny 
dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.
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Zasada konkurencyjności

• Udzielenie zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie 
z zasadą konkurencyjności w przypadku:

a) beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku 
zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i 
usług (VAT),

b) beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku zamówień 

o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie

przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),

lub w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, a jednocześnie 
przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
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W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:

a) upublicznić zapytanie ofertowe (zgodnie z wymaganiami), zawierające co najmniej:
i. opis przedmiotu zamówienia,

ii. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,

iii. kryteria oceny oferty,

iv. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 
oceny oferty,

v. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,

vi. termin składania ofert,

vii. termin realizacji umowy,

viii. informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, określenie warunków 
istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,

ix. informację o możliwości składania ofert częściowych, jeśli jest przewidywana

x. opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga 
lub dopuszcza ich składanie,

xi. informację o planowanych zamówieniach, (powtórzeniach w ciagu 3 lat), ich zakres oraz 
warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu 
zamówień
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b) wybrać najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu 
zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki 
udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu 
ofertowym kryteria oceny. 
Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o 
udzielenie zamówienia,

• Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie 
postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu.

• Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu 
w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności 
bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego – na umieszczeniu tego 
zapytania na stronie internetowej wskazanej przez instytucję będącą 
stroną umowy o dofinansowanie w umowie o dofinansowanie.
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Konkurencyjność wydatków

• W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca 
rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia 
zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na 
stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór 
wniosków o dofinansowanie projektu .

• W przypadku wszczęcia postępowania przed ogłoszeniem konkursu 
ocena, czy stopień  upublicznienia zapytania ofertowego był 
wystarczający do uznania wydatku za kwalifikowalny, należy do 
instytucji ogłaszającej nabór wniosków o dofinansowanie projektu 

w trybie konkursowym lub pozakonkursowym.
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W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia 
zapytania ofertowego:

a) wpłynie tylko jedna ważna oferta – uznaje się zasadę 
konkurencyjności za spełnioną,

b) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy 
z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, przy 
czym zawarcie umowy z podmiotem powiązanym 
dopuszczalne wyłącznie za zgodą właściwej instytucji 
będącej stroną umowy oraz na wniosek beneficjenta.

KONKURENCYJNOŚĆ WYDATKÓW
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KOSZTY POŚREDNIE W EFS
Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane 
z realizacją projektu, w szczególności:

a) koszty koordynatora/ kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio 
zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, w tym w 
szczególności koszty wynagrodzenia tych osób oraz koszty związane z 
wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby,

b) koszty zarządu 

c) koszty personelu 

d) koszty obsługi księgowej 

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

f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz 
projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,39



g) działania informacyjno-promocyjne związane 
z realizacją projektu 

h) amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli i wartości niematerialnych i 
prawnych) używanych na potrzeby personelu

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 usług biurowych - powielania dokumentów związanych z obsługą 
administracyjną projektu, koszty materiałów biurowych i artykułów 
piśmienniczych 

l) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

m) koszty ubezpieczeń majątkowych,

KOSZTY POŚREDNIE
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• Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie, zostaną 
wykazane w ramach kosztów bezpośrednich. 

• Podmiot dokonujący oceny kwalifikowalności na etapie wyboru 
projektu ma obowiązek zweryfikować, czy w ramach zadań 
określonych w budżecie projektu (w kosztach bezpośrednich) nie 
zostały wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie.

• Dodatkowo, na etapie realizacji projektu podmiot zatwierdzający 
wniosek o płatność weryfikuje, czy w zestawieniu poniesionych 
wydatków bezpośrednich załączanym do wniosku o płatność, nie 
zostały wykazane wydatki pośrednie określone powyżej.

KOSZTY POŚREDNIE
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Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem, zgodnie z poniższymi 

wskaźnikami:

• a) 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich do 830 tys. PLN włącznie,

• b) 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów  
bezpośrednich powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,

• c) 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 
bezpośrednich powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,

• d) 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów  
bezpośrednich1przekraczającej 4 550 tys. PLN

Z pomniejszeniem kosztu mechanizmu racjonalnych usprawnień !

KOSZTY POŚREDNIE
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Podstawa wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych 
stawką ryczałtową ulega pomniejszeniu (poprzez 
pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o:

a) wartość wydatków poniesionych przez partnerów 
ponadnarodowych w projektach ponadnarodowych

b) wartość stawek jednostkowych o ile ww. stawki 
jednostkowe uwzględniają koszty pośrednie.

KOSZTY POŚREDNIE
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Środki trwałe
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 równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto.
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Środki trwałe
Uzasadnienie konieczności pozyskania środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji 
projektu, uwzględnia w szczególności:

a) okres realizacji projektu,

b) 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,

c) wybór metody pozyskania środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu
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Środki trwałe

• Koszty pozyskania środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych są wskazane w zatwierdzonym 
wniosku o dofinansowanie. 

• IZ PO może określić w SZOOP, umowie o dofinansowanie, 
regulaminie konkursu lub w dokumentacji dotyczącej wyboru 
projektów w trybie pozakonkursowym sposób 
dokumentowania faktycznego wykorzystania środka trwałego 
oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu.
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Środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, ze 
względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz 
projektu, dzielą się na:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. 
wyposażenie pracowni komputerowych w szkole),

b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
wykorzystywane w celu  wspomagania procesu 
wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia).
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Środki trwałe
• Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 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 ich faktyczne wykorzystanie 
na potrzeby projektu.

• IZ PO może określić dodatkowe warunki kwalifikowalności zakupu 
środków trwałych, o których mowa w pkt 1 lit. a, w SZOOP, 
regulaminie konkursu lub umowie o dofinansowanie.
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Środki trwałe
• Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, o których mowa w pkt 1 b, o wartości początkowej równej lub wyższej 
niż 3500 PLN netto, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości 
odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one 
wykorzystywane na rzecz projektu. 

• W takim przypadku rozlicza się wydatki do wysokości odpowiadającej odpisom 
amortyzacyjnym 

• W takim przypadku wartość środków trwałych nie wchodzi do limitu środków 
trwałych i crossfinancingu.

• Jeżeli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, 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
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Środki trwałe
• Dopuszczalny procentowy poziom wartości wydatków na zakup środków trwałych 

o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu określany jest 
przez IZ PO w PO lub w SZOOP, pod warunkiem zachowania zgodności z zapisami 
PO i rozporządzenia ogólnego oraz zasadności przyjęcia określonego poziomu w 
danym typie projektów.  

• Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej 
dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie 
projektu są niekwalifikowalne.

• Środki trwałe oraz wartości  niematerialne i prawne nabyte w ramach projektu są 
wykorzystywane po zakończeniu realizacji projektu na działalność statutową 
beneficjenta lub mogą zostać przekazane nieodpłatnie podmiotowi 

niedziałającemu dla zysku.
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Środki trwałe
Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne, jeśli 
spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

a) sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego 
pochodzenie,

b) 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,

c) cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego 
wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
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Środki trwałe
Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki:

a) odpisy amortyzacyjne dotyczą środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio 
wykorzystywane do jego wdrażania,

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

c) odpisy amortyzacyjne zostały dokonane zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa  krajowego,
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Środki trwałe

d) 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 (dotyczy to sytuacji, 
w której beneficjent kupuje aktywa na potrzeby projektu, ale nie może 
zrefundować kosztów zakupu),

e) 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,

f) 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.
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cross financing

Cross-financing w ramach projektu 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, pomieszczeń.

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

Limit wydatków w ramach cross-financingu jest każdorazowo określony 
w Dokumentacji konkursowej.
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PERSONEL PROJEKTU

personel projektu stanowią:
• osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności 

w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, 
• osoby samozatrudnione w rozumieniu lit. p,  oraz osoby 

współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) 

• wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.),



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 zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) 
oraz z Kodeksem Cywilnym.
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Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu są 
w szczególności:

• wynagrodzenie brutto, 

• składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, 

• 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. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1449).

PERSONEL PROJEKTU
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NIEKWALIFIKOWALNE W RAMACH WYMAGRODZENIA SĄ:

•wpłaty na 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,

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

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

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

• potencjalnie obejmują wszystkich pracowników na tych samych zasadach

• 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 na podstawie stosunku 
pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

PERSONEL PROJEKTU
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• osoba dysponująca środkami dofinansowania projektu 
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
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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 Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, 
w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie 
przekracza 276 godzin miesięcznie,

Do limitu wlicza się czas nieobecności wynikający ze zwolnień 
lekarskich i urlopu wypoczynkowego, nie wlicza się czasu urlopu 
bezpłatnego.

PERSONEL PROJEKTU
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IZ PO zapewnia, że beneficjent zobowiązuje się w umowie 
o dofinansowanie do wprowadzania następujących 
danych do systemu informatycznego w zakresie 
angażowania personelu projektu, w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków określonych w Wytycznych:

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

PERSONEL PROJEKTU
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b) 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,

c) w zakresie protokołów – dane dotyczące godzin 
faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy 
ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i 
godziny zaangażowania.

PERSONEL PROJEKTU
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Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne 
pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom 
faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami 
współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na 
stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. 

Dotyczy to również pozostałych składników 
wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.

PERSONEL PROJEKTU
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Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy 
personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości,  
wyłącznie w przypadku wyposażenia stanowiska pracy 
personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku 
pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu.

W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne 
angażowanie jako personelu projektu pracowników 
partnerów przez beneficjenta i odwrotnie.

PERSONEL PROJEKTU
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W ramach projektu mogą być kwalifikowalne koszty 
delegacji służbowych oraz koszty szkoleń personelu 
projektu, pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem 
projektu oraz koszty te zostały uwzględnione 
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

PERSONEL PROJEKTU
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STOSUNEK PRACY
Stosunek pracy z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje 
wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu lub 
projektów realizowanych przez beneficjenta, co jest odpowiednio 
udokumentowane. 

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.

Pracownicy beneficjenta mogą być  angażowani do projektu 
wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy o dzieło
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STOSUNEK PRACY

W przypadku zatrudniania personelu na odstawie stosunku pracy, 
wydatki na wynagrodzenie są kwalifikowalne, jeżeli spełnione są, 
łącznie następujące warunki:

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

b. okres zatrudnienia lub oddelegowania jest kwalifikowalny wyłącznie do 
końcowej daty kwalifikowalności wydatków wyznaczonej w umowie o 
dofinansowanie,

c. zatrudnienie lub oddelegowanie jest odpowiednio udokumentowane 
postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych lub 
opisem stanowiska pracy



Jeżeli stosunek pracy pracownika beneficjenta tylko w 
części obejmuje zadania w ramach projektu (np. 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,

STOSUNEK PRACY
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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 ze stosunku 
pracy tego pracownika,

c) wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu 
odpowiada proporcji, 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
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Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku wynagrodzenia 
personelu zatrudnianego w ramach stosunku pracy mogą 
być również nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) 
lub premie  jeśli spełnione są wymienione  wcześniej 
warunki.

W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków 
służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi 
związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również 
dodatki do wynagrodzeń (pułap 40% wynagrodzenia 
podstawowego)

STOSUNEK PRACY
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STOSUNEK CYWILNOPRAWNY

Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby 

zaangażowanej do projektu na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, która jest jednocześnie 

pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne, 

z wyłączeniem umów o dzieło.

.
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OSOBA SAMOZATRUDNIONA

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 we wniosku o dofinansowanie.

Poniesienie wydatku na takie wynagrodzenie jest 
dokumentowane dokumentem księgowym, np. notą 
obciążeniową oraz protokołem odbioru.
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Wkład własny 

Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne jak 
i prywatne. O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny / 
prywatny) decyduje status prawny wnioskodawcy / partnera / strony trzeciej lub 
uczestnika. 

Wkład własny może więc pochodzić ze środków m.in.:

•budżetu JST (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego),

•Funduszu Pracy,

•Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

•prywatnych.

Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesiony 
na rzecz projektu, stanowi wydatek kwalifikowalny.
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Wkład własny 

• Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez wnioskodawcę 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 

UWAGA! 
Katalog podmiotów na rzecz których wolontariusze mogą wykonywać świadczenia 
określa   Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. (Dz.U.2016.239) 

• Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich jak

i bezpośrednich.
Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego zostały uregulowane w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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WKŁAD NIEPIENIĘŻNY

Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego są 
następujące:

a) wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu 
na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów 
(surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz 
lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy,

b) wartość wkładu niepieniężnego została należycie 
potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej 
równoważnej fakturom,
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c) wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie 
przekracza stawek rynkowych,

d) wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego może być 
poddane niezależnej ocenie i weryfikacji,

e) w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz 
projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; 
ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem 
szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego 
rzeczoznawcę.

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY
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Możliwość realizacji projektów w partnerstwie oraz zasady wyboru partnera zostały 
uregulowane w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz.U.2016.217 t.j. z późn. zm.);

Partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu przez Beneficjenta i podmioty 
wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na 
warunkach określonych w umowie o partnerstwie /porozumieniu.

Wnioskodawca będący stroną umowy o dofinansowanie projektu, pełni rolę lidera 
partnerstwa. 

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność 
za prawidłową realizację projektu ponosi wnioskodawca, zgodnie z zapisami art. 52 ust. 3 
ustawy (jw.)

Projekty Partnerskie
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Projekty Partnerskie
Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U.2015.2164 t.j. z późn. zm.), zwany dalej podmiotem 
publicznym, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych 
z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Podmiot ten, 
dokonując wyboru jest obowiązany w szczególności do:

• ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze 
wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;

• uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z 
celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu 
partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;

• podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji 
o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

UWAGA! W przypadku partnerstwa pomiędzy podmiotem/podmiotami spoza sektora finansów 
publicznych a podmiotem/podmiotami publicznymi, wymagane jest  przeprowadzenie ww. 
procedury naboru przez podmiot publiczny - niezależnie od tego, który z podmiotów pełnił 
będzie rolę lidera partnerstwa.
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Projekty Partnerskie

Zarówno lider partnerstwa jak i partner zobowiązany jest ponosić wydatki zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020.

Nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług 
partnerowi i odwrotnie.

Nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów 
przez beneficjenta i odwrotnie.

Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu pomiędzy 
wnioskodawcą (liderem), a partnerami dokonywane są za pośrednictwem 
wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego beneficjenta (lidera).



Limity i ograniczenia 
1. Zasięg geograficzny kwalifikowalności  projektów w ramach EFS –

co do zasady powinny być realizowane na obszarze objętym 
programem operacyjnym przy czym:

• projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO obejmują osoby 
mieszkające  w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na 
terenie danego województwa, chyba że kryterium wyboru projektu stanowi 
inaczej,

• projekty skierowane do MŚP w ramach RPO obejmują przedsiębiorstwa z 
siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie danego 
województwa, chyba że kryterium wyboru projektu stanowi inaczej,

• kwalifikowalność terytorialną pozostałych uczestników projektu reguluje IZ PO w 
SZOOP lub w kryterium wyboru projektu

2. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków
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Limity i ograniczenia 

3. Dla projektów o wartości wkładu publicznego nie 
przekraczającego równowartości w PLN 100 000€, 
stosowanie uproszczonej metody rozliczania 
wydatków jest obligatoryjne, 

4. Wydatki w ramach cross- financingu są limitowane, 
zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, 

5. Wymagany  wkład własny zgodnie z umową 
o dofinansowanie projektu, 
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Limity i ograniczenia 
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Mechanizm racjonalnych usprawnień

W ramach przykładowego katalogu kosztów racjonalnych usprawnień jest 
możliwe sfinansowanie:

• kosztów specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia;

• 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.);

• 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);

• dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i montaż systemów 
wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, systemów FM);
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Mechanizm racjonalnych usprawnień

• asystenta tłumaczącego na język łatwy;

• asystenta osoby z niepełnosprawnością;

• tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;

• przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu;

• 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.);

• zmiany procedur;

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

• dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych 

wynikających z niepełnosprawności.
• Każdy wydatek poniesiony w celu ułatwienia dostępu i uczestnictwa w projekcie 

osób z niepełnosprawnościami jest kwalifikowalny, o ile nie stanowi wydatku 
niekwalifikowalnego na mocy przepisów unijnych oraz Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może 
przekroczyć 12 tys. PLN.

W ramach projektów dedykowanych, zorientowanych wyłącznie lub przede 
wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami oraz projektach skierowanych 
do zamkniętej grupy uczestników wydatki na sfinansowanie mechanizmu 
racjonalnych usprawnień powinny być wskazane we wniosku o dofinansowanie 
projektu.
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Wniosek o płatność
• Beneficjent składa wnioski o płatność nie rzadziej niż raz na kwartał w terminie  

określonej w umowie minimum 10  dni roboczych od zakończenia okresu 
rozliczeniowego, a końcowy wniosek o płatność w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.

• Wniosek składany jest za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn 
technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje wersję papierową. 
Wzór papierowej wersji wniosku o płatność określają Wytyczne w zakresie 
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 
2014-2020, 

• W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie przewiduje trwałość rezultatów, 
Beneficjent po okresie realizacji Projektu jest zobowiązany do przedłożenia do 
Instytucji Pośredniczącej, na koniec okresu trwałości, dokumentów 
potwierdzających zachowanie trwałości Projektu lub rezultatów. Zakres ww. 
dokumentów zostanie uzgodniony z Instytucją Pośredniczącą nie później niż na 
miesiąc przed zakończeniem realizacji Projektu. 87



Wniosek o płatność
Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia 
Projektu:

• kopię wyciągów z rachunku bankowego, lub historii z tego rachunku bankowego oraz 
kopie wyciągów bankowych z innych rachunków bankowych potwierdzających 
poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność, a w przypadku płatności 
gotówkowych kopie raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez 
Beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność;

• informacje o wszystkich uczestnikach Projektu;

• informacje o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej/społeczno
-zatrudnieniowej;

• dokumentów potwierdzających wykonanie Projektu za pomocą uproszczonych form 
rozliczania:

• Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność 
przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego 
poniesienia.
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Wniosek o płatność
• W przypadku gdy Beneficjent rozpoczął realizację Projektu przed podpisaniem 

Umowy, zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność rozliczającego wydatki 
poniesione przed podpisaniem Umowy, w terminie do 30 dni od daty podpisania 
Umowy.

• Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania 
w końcowym wniosku o płatność. 

• W przypadku, gdy z rozliczenia wynika,  że dofinansowanie nie zostało w całości 
wykorzystane na wydatki kwalifikowalne lub rozliczone przez Beneficjenta w 
ramach stawek jednostkowych lub stawek ryczałtowych. Beneficjent zwraca tę 
część dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 
okresu realizacji Projektu. 
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Wniosek o płatność
• Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji pierwszej wersji wniosku o płatność 

w terminie 20 dni roboczych od dnia jego otrzymania, a kolejnych jego wersji w 
terminie do 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Do ww. terminów nie wlicza 
się czasu oczekiwania przez Instytucję Pośredniczącą na dokonanie czynności 
uzupełniających oraz na dokumenty.

• W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonym wniosku o płatność, 
Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o 
płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia 
lub uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w 
wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Pośrednicząca może wezwać 
Beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
dokumentów dotyczących Projektu.

• Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia wyjaśnień lub 
złożenia dokumentów dotyczących Projektu w wyznaczonym przez Instytucję 
Pośredniczącą terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych.
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Wniosek o płatność

• Instytucja Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, 
przekazuje Beneficjentowi informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność, 
w tym:

• wysokość wydatków uznanych za kwalifikowalne (zatwierdzona kwota 
dofinansowania w podziale na środki);

• wysokość wydatków w ramach wkładu własnego uznanych za kwalifikowalne;

• wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;

• wysokość stwierdzonych korekt finansowych;

• wysokość stwierdzonych nieprawidłowości finansowych;
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Wniosek o płatność

• W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 
70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie 
obowiązującym zgodnie z umową , od środków pozostałych do rozliczenia, 
przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości 
podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o 
płatność. W przypadku stwierdzenia  ww. okoliczności Instytucja Pośrednicząca, 
wzywa Beneficjenta do zapłaty odsetek  lub wyrażenia zgody na pomniejszenie 
kolejnych płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
wezwania. 

• Powyższy przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem 
płatności, miały być złożone w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania 
oraz końcowego wniosku o płatność. 
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Wniosek o płatność

Rodzaj wniosku:

• O zaliczkę

• O refundację

• Rozliczający zaliczkę

• Sprawozdawczy

• Końcowy

• Postęp rzeczowy realizacji projektu obejmuje szczegółowy opis realizacji 
poszczególnych zadań projektu z uwzględnieniem realizacji polityk horyzontalnych,

• Stan realizacji wskaźników produktów i rezultatów, kumulatywnie

• Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu, w podziale na zadania.

• Planowany przebieg realizacji projektu, w podziale na zadania

• Postęp finansowy adekwatnie do wniosku o dofinansowanie projektu

• Załączniki
93



94



Dziękuję za uwagę

renata.stefaniak@wp.pl

Szkolenie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

95

mailto:renata.stefaniak@wp.pl

