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KWALIFIKOWANY

KWALIFIKOWALNY

1. Definicja kwalifikowalności



Warunki kwalifikowalności wydatków:

 został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w Umowie o

dofinansowanie projektu,

 jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz

prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy

publicznej, jeśli mają zastosowanie,

 jest zgodny z RPO i SZOOP,

 został uwzględniony w budżecie projektu

 został poniesiony zgodnie z postanowieniami Umowy o

dofinansowanie projektu,

 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, z uwzględnieniem zapisów niniejszego podrozdziału,
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1. Definicja kwalifikowalności



 został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie
określonymi w Wytycznych, lub ze szczegółowymi zasadami określonymi
przez IZ RPO/IP,

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

 dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót
zrealizowanych

 jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny
określonymi w Wytycznych, regulaminie konkursu lub dokumentacji
dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.
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1. Definicja kwalifikowalności
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2. Podstawy prawne – niezbędnik
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ROZDZIAŁ III Kwalifikowalność wydatków i trwałość 
Artykuł 65 Kwalifikowalność 

1. Kwalifikowalność wydatków ustala się na podstawie przepisów krajowych, z wyjątkiem 
przypadków, w których szczegółowe przepisy zostały ustanowione w niniejszym rozporządzeniu 
lub na jego podstawie bądź w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy lub na ich 
podstawie. 
2. Wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z EFSI, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta 
i zapłacone między dniem przedłożenia Komisji programu lub dniem 1 stycznia 2014 r., w 
zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. Ponadto wydatki 
kwalifikują się do otrzymania wkładu z EFRROW tylko wówczas, jeżeli odpowiednia pomoc jest 
rzeczywiście wypłacona przez agencję płatniczą pomiędzy dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 
grudnia 2023 r. 
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 wydatki w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych są kwalifikowalne od dnia 1 września 2013 r. 
4. W przypadku kosztów refundowanych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) akapit pierwszy 
przedsięwzięcia stanowiące podstawę do refundacji przeprowadza się w okresie od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 
5. W drodze odstępstwa od ust. 4 data początkowa dotycząca kosztów refundowanych na 
podstawie art. 67 ust. 1 lit. b) i c) akapit pierwszy w przypadku przedsięwzięć w ramach Inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych powinna zostać wyznaczona na dzień 1 września 2013 r

2. Podstawy prawne – niezbędnik
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2. Podstawy prawne – niezbędnik

Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014-2020

1) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie
Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest
1 stycznia 2014 roku. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą
kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki
faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku
Kwalifikowalnego.
Koniec okresu kwalifikowalności zgodnie z zasadą n+3 to 31 grudnia 2023r.

2) Instytucje Zarządzające doprecyzowują daty kwalifikowalności dla poszczególnych
konkursów. Jeszcze bardziej szczegółowe są daty kwalifikowalności doprecyzowane w
umowie o dofinansowanie.
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- 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.

- Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym 
w umowie o dofinansowanie projektu, 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. W takim przypadku wydatki te mogą 
zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności 
określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Podstawy prawne – niezbędnik
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cd.
6. Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie 
ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej 
wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, 
czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta. 
11. Operacja może otrzymać wsparcie pochodzące zarówno z przynajmniej jednego 
EFSI lub z przynajmniej jednego programu, jak i z innych instrumentów unijnych, pod 
warunkiem że pozycje wydatków ujęte we wniosku o refundację przez jeden z EFSI 
nie są objęte ani wsparciem z innego unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, 
ani wsparciem z tego samego funduszu w ramach innego programu. 

Artykuł 70 Kwalifikowalność operacji w zależności od lokalizacji dotyczące RFS
1. Operacje otrzymujące wsparcie z EFSI, z zastrzeżeniem odstępstw, o których mowa 
w ust. 2 i 3, oraz przepisów dotyczących poszczególnych funduszy, są zlokalizowane 
na obszarze objętym programem.

2. Podstawy prawne – niezbędnik
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2. Podstawy prawne – niezbędnik

ROZDZIAŁ III PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO 
Artykuł 13 Kwalifikowalność wydatków 

1. EFS zapewnia wsparcie wydatków kwalifikowalnych, które, o czym mowa w art. 120 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  [kwalifikowalnych wydatków publicznych], mogą obejmować 
wszelkie zasoby finansowe będące przedmiotem wspólnego wkładu pracodawców i pracowników. 

2. EFS może udzielać wsparcia w odniesieniu do wydatków poniesionych w przypadku operacji spoza 
obszaru objętego programem, ale na terytorium Unii, pod warunkiem że spełnione są dwa 
następujące wymogi: 
a) operacja przynosi korzyść dla obszaru objętego programem; 
b) obowiązki instytucji właściwych dla danego programu operacyjnego w odniesieniu do zarządzania, 
kontroli i audytu, dotyczące operacji, są wypełniane przez instytucje odpowiedzialne za program 
operacyjny, w ramach którego udziela się wsparcia danej operacji lub organy te zawierają umowy z 
instytucjami państwa członkowskiego, w którym dana operacja jest wdrażana zapewniające, że w tym 
państwie członkowskim spełnione są wymogi w odniesieniu do zarządzania, kontroli i audytu 
dotyczące danej operacji. 
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3. Do wysokości 3 % budżetu programu operacyjnego finansowanego z EFS lub części EFS w
ramach wielofunduszowego programu operacyjnego, wydatki poniesione poza terytorium
Unii kwalifikują się do objęcia wkładem EFS, o ile dotyczą celów tematycznych, o których
mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) lub art. 3 ust. 1 lit. c) i o ile właściwy komitet monitorujący
wyraził zgodę na daną operację lub rodzaje danych operacji.
4. Oprócz wydatków, o których mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
[odsetki od zadłużenia, zakup gruntów na kwotę przekraczającą 10% wydatków
kwalifikowanych, podatek VAT za wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy
prawa krajowego] także zakup infrastruktury, gruntów i nieruchomości nie kwalifikuje się do
objęcia wkładem EFS.
5. Wkłady niepieniężne w formie dodatków bądź wynagrodzeń wypłacanych przez stronę
trzecią uczestnikom danej operacji mogą być kwalifikowalne w ramach EFS, o ile tego
rodzaju wkłady niepieniężne są wnoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w tym z
zasadami rachunkowości a wartość wkładu ESF nie przekracza kosztów poniesionych przez
stronę trzecią

2. Podstawy prawne – niezbędnik

ROZDZIAŁ III PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO 
Artykuł 13 Kwalifikowalność wydatków 
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2. Podstawy prawne – niezbędnik

Dokument obecnie jest aktualizowany

3 Rozdział - Słowniczek pojęć   
1) Użyte w Wytycznych 

określenia oznaczają: 
gg) wydatek kwalifikowalny –

koszt lub wydatek poniesiony w 
związku z realizacją projektu w 

ramach PO, który kwalifikuje się 
do refundacji, rozliczenia (w 

przypadku systemu zaliczkowego) 
zgodnie z umową o 

dofinansowanie,  
hh) wydatek niekwalifikowalny –

każdy wydatek lub koszt 
poniesiony, który nie jest 

wydatkiem kwalifikowalnym
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3. Zasięg geograficzny kwalifikowalności dla EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności (…): 5.1  Zasięg 
geograficzny kwalifikowalności 
1) Projekt współfinansowany z funduszy 
strukturalnych lub FS w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia”11 powinien być realizowany: 
(…)  
c) w przypadku RPO – w regionie na 
poziomie NUTS 2, którego dotyczy dany 
RPO

Zgodnie z artykułem 70 
Kwalifikowalność operacji w zależności 
od lokalizacji Rozporządzenia ogólnego:
„1. Operacje otrzymujące wsparcie z 
EFSI, z zastrzeżeniem odstępstw, o 
których mowa w ust. 2 i 3, oraz 
przepisów dotyczących poszczególnych 
funduszy, są zlokalizowane na obszarze 
objętym programem.” 

3. Zasięg geograficzny
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4. Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu 
finansowanego ze środków EFS.

Beneficjent przedstawia zakładane koszty projektu we wniosku o dofinansowanie

projektu w formie budżetu zadaniowego w podziale na:

koszty bezpośrednie dotyczące zadań merytorycznych (tj. koszty kwalifikowalne

poszczególnych zadań realizowanych przez beneficjenta w ramach projektu, które

są bezpośrednio związane z tymi zadaniami);

koszty pośrednie (tj. koszty administracyjne związane z obsługą projektu z

katalogu określonego w Wytycznych).

4. Konstrukcja budżetu

Instytucja zarządzająca może ustalać limity:
- Wg zamówień rodzajowych (w: Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących 

RPO na lata 2014 – 2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie)

- Wg uczestników/beneficjentów, np.: „Łączny koszt racjonalnych usprawnień na 
jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN” w: Regulamin 
konkursu działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej / lub działania 8.2 Aktywna integracja osób 
zagrożonych…
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Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących RPO na lata 2014 – 2020, 
opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie stanowi z reguły 13 załącznik do 
regulaminu konkursu

PRZYKŁAD

Katalog Regionalnych Stawek Rynkowych dla Osi priorytetowej IX – Działania 9.5 RPO WP
na lata 2014-2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

4. Konstrukcja budżetu
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WKŁAD WŁASNY

4. Konstrukcja budżetu – wkład własny

Poziom - Zgodnie z SZOOP (np 10% wydatków kwalifikowalnych).

Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone 
przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków 
kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie 
dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi zatem różnicę między kwotą 
wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, 
zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu, rozumianą jako procent 
dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.
Wkład własny wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, 
przy czym to wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego.
W przypadku niewniesienia przez wnioskodawcę wkładu własnego w kwocie 
określonej w umowie o dofinansowanie projektu, IOK może obniżyć kwotę 
przyznanego dofinansowania proporcjonalnie do jej udziału w całkowitej wartości 
projektu
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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.

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.

4. Konstrukcja budżetu – wkład własny
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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
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) wartość wkładu niepieniężnego została należycie 
potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej 
fakturom,
c) wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza 
stawek rynkowych,
d) wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być 
poddane niezależnej ocenie i weryfikacji

4. Konstrukcja budżetu – wkład własny
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5. Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS.

• Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie 
dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu

• Koszty pośrednie mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, o ile tak 
stanowią Wytyczne lub wytyczne programowe

• Katalog kosztów pośrednich w ramach PO definiuje właściwa IZ PO
• koszty pośrednie w projektach EFS mogą być rozliczane tylko

stawką ryczałtową,  

Stawki ryczałtowe dla wynagrodzeń: godzinowa stawka wynagrodzenia 
personelu projektu, liczona jako iloraz ostatnich udokumentowanych 

rocznych kosztów zatrudnienia brutto przez 1720 godzin

5. Koszty pośrednie
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• koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio 
zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest 
niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych 
osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki 
równych szans przez te osoby,

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

• koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, 
sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki,

• koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, 
w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),

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

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

5. Koszty pośrednie

katalog kosztów pośrednich (I) – zgodnie z regulaminami konkursów odniesienia do 
wytycznych ogólnych
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5. Koszty pośrednie

katalog kosztów pośrednich (II)

• działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i
informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych),

• amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych) używanych na potrzeby personelu,

• 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, w tym

środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych
pomieszczeń,

• koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
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5. Koszty pośrednie

Limity kosztów pośrednich

2007-2013 Wartość projektu 2014-2020*

9% do 500 tys. włącznie 25%

8% powyżej 500 tys. do 1 mln zł włącznie 25%

7% powyżej 1 mln i do 2 mln zł włącznie 20%

5% powyżej 2 mln i do 5 mln zł włącznie 15%

4% powyżej 5 mln zł 10%

- według stawki ryczałtowej w wysokości do 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu, 
pod warunkiem, że stosowana stawka jest obliczana  na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i 
weryfikowalnej metody obliczeń określonej  w Wytycznych lub wytycznych programowych
- według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z 
zaangażowaniem personelu projektu – bez konieczności udokumentowania jej wyliczenia

* W przypadku projektów realizowanych przez instytucje, które pełnią funkcje w systemie wdrażania 
programów współfinansowanych z EFS, tj. instytucja zarządzająca programem operacyjnym lub 
instytucja pośrednicząca programu operacyjnego, koszty pośrednie są kwalifikowalne w wysokości 
połowy ww. stawek



W przypadkach rażącego naruszenia przez beneficjenta zapisów
umowy o dofinansowanie w zakresie zarządzania projektem, tj. np.:

beneficjent nie rozpoczął realizacji projektu w terminie wskazanym
we wniosku o dofinansowanie,

beneficjent realizuje projekt niezgodnie z harmonogramem realizacji
projektu,

beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność w terminie zgodnym
z harmonogramem płatności,

beneficjent utrudnia współpracę z IZ RPO/IP poprzez uchylanie się od
udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją
projektu na pisemne wezwanie IZ RPO/IP,

IZ RPO/IP może podjąć decyzję o obniżeniu stawki ryczałtowej
określonej dla projektu.

24

5. Koszty pośrednie
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5. Koszty pośrednie

UWAGA !!! 

W przypadku kwot ryczałtowych – w razie 
niezrealizowania w pełni wskaźników produktu 
lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana 

kwota jest uznana jako niekwalifikowalna 
(rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”).

Na podstawie zapisów Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I 
KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.1
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5. Koszty pośrednie w okresie programowania 2007-2013

W POKL koszty pośrednie stanowiły:
a) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których 
zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki);
b) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, 
kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki;
c) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym 
koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu); 
d) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związane z 
obsługą administracyjną projektu;
e) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie 
ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu;
f) amortyzacja aktywów używanych na potrzeby personelu, o którym mowa w lit. a–c;
g) koszty usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych, internetowych, kurierskich 
związanych z obsługą administracyjną projektu;
h) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu;
i) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną 
projektu;
j) koszty ubezpieczeń majątkowych;
k) koszty ochrony;
l) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do 
utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń 
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Koszty pośrednie z okresu programowania 2007-2013 oraz:

+ koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio 
zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie 
niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, 
ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans 
przez te osoby .
+ wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu 
subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego 
+ działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i 
informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych) 
+ najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych) używanych na przez personel projektu
+ koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 

5. Koszty pośrednie w okresie programowania 2014-2020
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6. Zlecanie usług merytorycznych w projektach finansowanych ze środków EFS.

Beneficjent może zlecać usługi merytoryczne w ramach projektu wykonawcom
zewnętrznym. Zlecanie usług merytorycznych polega na powierzeniu realizacji działań
merytorycznych wykonawcom zewnętrznym, niespełniającym definicji personelu
projektu

Poprzez zlecenie usługi merytorycznej należy rozumieć połączenie usługi podstawowej
(będącej zasadniczym elementem realizowanego zadania merytorycznego, bez którego
nie jest możliwe osiągnięcie założonych wskaźników projektu) oraz co najmniej jednej
usługi dodatkowej, ściśle powiązanej z usługą podstawową.

W przypadku usługi szkoleniowej za usługę podstawową uznaje się usługę trenerską,
natomiast za usługę powiązaną, np. zapewnienie sali na szkolenie. Podstawą oceny czy w
danym przypadku występuje zlecenie usługi merytorycznej, jest sposób oznaczenia
poszczególnych wydatków przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu jako
zadanie zlecone.

Zleceniem usługi merytorycznej nie jest zakup pojedynczych towarów lub usług ani
angażowanie personelu projektu.

6. Zlecanie usług merytorycznych
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6. Zlecanie usług merytorycznych

Jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć:
a) zakupu pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, chyba że
stanowią one część zleconej usługi merytorycznej;
b) angażowania personelu projektu

Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu
nie powinna przekraczać 30% wartości projektu

Faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej należy udokumentować zgodnie z
umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia
wykonanych prac, itp.

Nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez beneficjenta partnerom
projektu i odwrotnie

Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić
wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że są wskazane w zatwierdzonym wniosku o
dofinansowanie
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6. Zlecanie usług merytorycznych -przykłady

JEST:
- Zlecenie przygotowania 
konferencji, w ramach której 
zleceniobiorca ma obowiązek 
zapewnić noclegi, posiłki, 
trenerów bądź wykładowców

NIE JEST:
- Umowa na świadczenie 

usług hotelowych
- Umowa na catering lub 

usługi gastronomiczne
- Umowa na dostawę kawy, 

herbaty i ciastek



Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych 

Zamówienie publiczne (pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w 
projekcie realizowanym w ramach RPO WP) udzielone zgodnie z:

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

2) zasadą konkurencyjności, w przypadku:

a) beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej 
stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość  50 tys. PLN netto, tj. 
bez podatku od towarów i usług (VAT),

b) beneficjenta, będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej 
stosowania: 1) w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 
4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów 
i usług (VAT), lub 2) 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, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
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6. Zlecanie usług merytorycznych



Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:

• opis przedmiotu zamówienia publicznego

• warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, 
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe

• kryteria oceny oferty

• informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów

• opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

• termin składania ofert przy czym termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni 
kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 
14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku robót 
budowlanych. Termin 7 lub 14 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu 
upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia,

• informacje na temat zakresu wykluczenia podmiotów powiązanych osobowo lub 
kapitałowo z Beneficjentem

• określenie warunków zmian umowy 
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6. Zlecanie usług merytorycznych
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7. Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze 
środków EFS.

Decyzję o dopuszczalności i sposobie wdrożenia uproszczonych metod rozliczania
wydatków, w tym innych niż określone w Wytycznych, podejmuje właściwa IZ PO poprzez
wprowadzenie odpowiednich uregulowań w wytycznych programowych, w SzOOP lub w
regulaminie konkursu.

Od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie nie ma możliwości zmiany sposobu
rozliczania wydatków uproszczoną metodą na rozliczenie na podstawie faktycznie
poniesionych wydatków i odwrotnie. Ponadto nie jest możliwa zmiana metody rozliczania
z jednej uproszczonej metody na inną.

7. Uproszczone metody rozliczania
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Do uproszczonych metod rozliczania wydatków zalicza się:

a) stawki jednostkowe, w tym godzinowa stawka wynagrodzenia personelu projektu, z
wyłączeniem osób wskazanych w kosztach pośrednich lub godzinowa stawka
wynagrodzenia personelu projektu, liczona jako iloraz ostatnich udokumentowanych
rocznych kosztów zatrudnienia brutto przez 1720 godzin.
b) kwoty ryczałtowe nieprzekraczające wyrażonej w PLN równowartości kwoty
100.000 EUR wkładu publicznego na poziomie projektu, przeliczonej na PLN z
wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE
aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub
ogłoszenia naboru projektów pozakonkursowych,
c) stawki ryczałtowe, stanowiące określony procent jednej lub kilku kategorii kosztów,
w tym stawka ryczałtowa obejmująca koszty personelu projektu w ramach programów
EWT, liczona jako maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich innych niż koszty
personelu

7. Uproszczone metody rozliczania
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7. Uproszczone metody rozliczania

Przykład zapisu dokumentacji konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16: 
„ W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR 
(kurs EUR obowiązujący na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 4,4261 PLN) 
należy zastosować uproszczoną metodę rozliczania wydatków wyłącznie w 
formie kwot ryczałtowych, w oparciu o szczegółowy budżet projektu 
określony przez beneficjenta i zatwierdzony przez IOK (…)

W ramach przedmiotowego konkursu, IOK nie dopuszcza możliwości 
stosowania w projektach stawek jednostkowych”

Zapisy dokumentacji konkursowych precyzują ogólne wytyczne 
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IOK uzgadnia z beneficjentem warunki kwalifikowalności wydatków rozliczanych w
oparciu o kwoty ryczałtowe, a w szczególności wskaźniki produktów i rezultatów, które
będą świadczyły o realizacji poszczególnych zadań, a także źródła weryfikacji tych
wskaźników, tj. dokumenty, na podstawie których zostanie dokonane rozliczenie, a
następnie wskazuje je w umowie o dofinansowanie.

Przykładowe rodzaje dokumentów dostarczanych wraz z wnioskiem o płatność:
• zbiorcze zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów źródłowych, np.: lista

wydanych zaświadczeń/certyfikatów zewnętrznych z potwierdzeniem odbioru,
zakupionych sprzętów, listę wydatków poniesionych w ramach cross- financing, itp.

• dostępne podczas kontroli na miejscu: dokumenty źródłowe (oryginały): np.: listy
obecności uczestników na kursach, dzienniki zajęć, kopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem zaświadczeń/certyfikatów zewnętrznych wraz z potwierdzeniem odbioru,
protokoły odbioru sprzętu, usługi, materiałów itp.

7. Uproszczone metody rozliczania

W przypadku kwot ryczałtowych - w razie niezrealizowania w pełni 
wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwota ryczałtową, 

dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie w 
systemie „spełnia-nie spełnia”)
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Zgodnie z podrozdziałem 6.6.1 Wytycznych wyliczenia wydatków podlegających rozliczeniu
na podstawie uproszczonych metod należy dokonać w oparciu o jedną z poniższych metod:
a) sprawiedliwą, rzetelną i możliwą do zweryfikowania kalkulację dokonaną:
i. na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych danych,
ii. na podstawie zweryfikowanych danych historycznych beneficjentów, albo
iii. w drodze zastosowania praktyki księgowej standardowo stosowanej przez danego
beneficjenta,
b) zgodnie z zasadami wyliczania analogicznych stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych
lub stawek ryczałtowych stosowanych w ramach polityk UE i dotyczących analogicznych
typów projektów i beneficjentów,
c) zgodnie z zasadami wyliczania analogicznych stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych
lub stawek ryczałtowych stosowanych w ramach systemów dotacji finansowanych w całości
przez państwo członkowskie w przypadku podobnego rodzaju projektu i beneficjenta,
d) na podstawie stawek określonych w rozporządzeniu ogólnym lub w innych dokumentach
odnoszących się do danego funduszu,
e) na podstawie metody wyliczania stawek określonej w dokumentach odnoszących się
do danego funduszu.

7. Uproszczone metody rozliczania
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W przypadku, gdy realizacja projektu prowadzi do powstania kosztów pośrednich,
o których mowa w podrozdziale 6.15, IZ PO może określić w wytycznych programowych,
SzOOP lub w regulaminie konkursu jeden z następujących sposobów ich obliczania
według stawki ryczałtowej:
a) według stawki ryczałtowej w wysokości do 25% bezpośrednich wydatków

kwalifikowalnych projektu
b) według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych

kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu – bez konieczności
udokumentowania jej wyliczenia,

c) według stawki ryczałtowej stosowanej do kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich
na podstawie istniejących metod i odpowiednich stawek stosowanych w innych
dziedzinach polityk UE w przypadku podobnego typu projektu i beneficjenta – pod
warunkiem ich określenia w odpowiednich aktach delegowanych wydanych przez KE

7. Uproszczone metody rozliczania
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7. Uproszczone metody rozliczania 
– kwoty ryczałtowe

Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie należy określić jakie dokumenty 
będą potwierdzeniem stawek ryczałtowych, np.:*

- oświadczenie beneficjenta zawierające listę zakupionych sprzętów, materiałów i 
pomocy dydaktycznych; 

- oświadczenie beneficjenta zawierające listę wydatków poniesionych w ramach 
cross – financingu; 

- lista osób, które uzyskały zaświadczenia/certyfikaty/dyplomy potwierdzające 
nabycie/podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji; 

- lista osób zakwalifikowanych na daną formę wsparcia; 
- lista osób, które ukończyły daną formę wsparcia;
- lista osób, które podniosły swoje kwalifikacje/kompetencje, 
- kserokopia uchwały rady gminy/stowarzyszenia / fundacji dot. utworzenia nowych 

miejsc w placówkach;

*każdorazowo należy sprawdzać propozycję dokumentów w regulaminie konkursu
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7. Uproszczone metody rozliczania 
– kwoty ryczałtowe

Na etapie kontroli na miejscu należy kontrolerom przedłożyć/udostępnić, np.:*

- dzienniki zajęć zawierające listę obecności, tematykę zajęć i liczbę godzin; 
- listy obecności uczestników projektu na zajęciach/szkoleniach/studiach 

podyplomowych; 
- protokoły odbioru sprzętu i pomocy dydaktycznych; 
- protokoły odbioru technicznego robót budowlanych; 
- dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia wydawane uczestnikom wraz z 

potwierdzeniem odbioru;
- dokumentacja fotograficzna (wersja elektroniczna); 
- testy wiedzy/kompetencji (przed i po udziale w projekcie) wraz z ich metodyką; 
- opinie nauczycieli prowadzących zajęcia; 
- deklaracje uczestnictwa w projekcie;
- dokumentacja na podstawie której dokonano wyboru grupy docelowej;
- uchwały rady gminy/stowarzyszenia / fundacji dot. utworzenia nowych miejsc w 

placówkach 

*każdorazowo należy sprawdzać propozycję dokumentów w regulaminie konkursu
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7. Uproszczone metody rozliczania 
– kwoty jednostkowe - przykłady

Zasada 1720

Rocznie średnio w UE pracujemy 215 dni po 8 godzin 
dziennie 215x8=1720

Roczne wynagrodzenie dzielimy na 1720 i otrzymujemy 
stawkę jednostkową wynagrodzenia.

Nie dotyczy kosztów pośrednich
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8. Cross-financing w projektach finansowanych ze środków EFS.

W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP możliwe jest
kwalifikowanie wydatków objętych wsparciem w ramach EFRR na zasadzie cross-
financingu

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. Zasadniczo powinny być to wydatki związane z
zakresem merytorycznym projektu i wprost powiązane z głównymi zadaniami
realizowanymi w ramach danego projektu.

Limit wydatków w ramach cross-financingu na poziomie projektu jest określony w
stosunku do wartości współfinansowania unijnego, a nie całkowitej wartości projektu.

Koszty cross-financingu w ramach projektu należy oszacować i wskazać je w budżecie
projektu we wniosku o dofinansowanie w ramach zadań realizowanych w projekcie (w
ramach kosztów bezpośrednich).

8. Cross-financing



W ramach wsparcia objętego cross-financingiem możliwe jest kwalifikowanie wyłącznie:

a) zakupu nieruchomości,

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

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

Powyższy katalog może zostać ograniczony przez IZ RPO/IP w odniesieniu do poszczególnych
działań określonych w SZOOP.
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8. Cross-financing
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Co do zasady, beneficjent jest uprawniony do ponoszenia wydatków w ramach cross-
financingu do wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie
projektu. W związku z powyższym, wydatki ponoszone w ramach cross-financingu
wykazane powyżej dopuszczalnej łącznej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o
dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne. Należy zaznaczyć, że obowiązuje wartość
wydatków w ramach crossfinancingu, a nie limit procentowy.

W przypadku gdy wysokość cross-financingu określona we wniosku o dofinansowanie
projektu jest niższa niż dopuszczalny limit cross-financingu w ramach danego Działania
(określony w SZOOP i w Regulaminie) beneficjent może w uzasadnionych przypadkach
zawnioskować do IZ RPO o zwiększenie wartości wydatków w ramach cross-financingu.

8. Cross-financing
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8. Cross-financing – w perspektywie 2007-2013 TAK
a) zakupu oraz leasingu (finansowego 
lub zwrotnego) pojazdów oraz mebli;
b) zakupu oraz leasingu (finansowego 
lub zwrotnego) sprzętu rozumianego 
jako: środki trwałe, z wyłączeniem 
pojazdów i mebli, którego wartość 
początkowa jest równa lub wyższa od 
350 zł;
c) zakupu oraz leasingu (finansowego 
lub zwrotnego) sprzętu, z 
wyłączeniem pojazdów i mebli, 
którego wartość początkowa jest 
równa lub wyższa od 350 zł, celem
przekazania uczestnikom projektów 
PO KL
d) dostosowywania lub adaptacji 
budynków, pomieszczeń i miejsc pracy 

NIE

Cross-financing w ramach 

PO KL nie obejmuje budowy 

nowych budynków, dużych 

prac

budowlanych, remontów 

budynków, a jedynie 

wykonywanie prac 

dostosowawczych

związanych z realizowanymi 

projektami w ramach PO KL

Wydatki ponoszone w ramach cross-

financingu powyżej dopuszczalnej kwoty 

określonej w zatwierdzonym wniosku o 

dofinansowanie projektu są 

niekwalifikowalne.
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W perspektywie 2014-2020 zakup mebli lub 
wyposażenia ruchomego nie jest cross-financingiem.

Meble lub wyposażenie ruchome
(np. komputer) obecnie są zaliczane do kategorii 

wydatków na środki trwałe

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. 

8. Cross-financing –2007-2013 a 2014-2020 
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9. Koszty personelu

9. Koszty personelu

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 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
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach
emerytalnych (Dz. U. z 2014 r, poz.710)
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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 potwierdzone jest protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie
zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na
wykonanie zadań w projekcie.

9. Koszty personelu
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Personel projektu - wszystkie osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu,
które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby
zatrudnione na podstawie:
• stosunku pracy (dotyczy umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru i

spółdzielczej umowy o pracę)
• stosunku cywilnoprawnego (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło),
• osoby samozatrudnione (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które

są beneficjentami danego projektu i jednocześnie stanowią personel tego projektu),
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, (jeżeli osoba prowadząca

działalność gospodarczą będzie wykonywać osobiście pracę na rzecz projektu, będzie
uwzględniona jako personel projektu)

• osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1442, z późn. zm.)

• osoby świadczące usługi w formie wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1118, z późn. zm.).

9. Koszty personelu

We wniosku o dofinansowanie projektu wykazywany jest szacunkowy wymiar

czasu pracy personelu projektu (tj. wykazuje wymiar etatu lub liczbę godzin)
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Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzania na bieżąco do systemu
informatycznego danych w zakresie zaangażowania personelu projektu
(tzw. baza personelu):

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

dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu:
stanowisko, forma zaangażowania, data zaangażowania do projektu, okres
zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy;

w zakresie protokołów - dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania
za dany miesiąc kalendarzowy.

9. Koszty personelu



Osoba, wykonująca zadania w więcej niż w jednym projekcie w ramach PO, musi:

a) prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich PO, w które jest
zaangażowana, z wyłączeniem przypadku, gdy:

wykonuje pracę w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy (w takim
przypadku nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji);

zadania są realizowane na podstawie umów, w wyniku których następuje wykonanie
oznaczonego dzieła, np. raportu z badania lub ekspertyzy.

Ewidencja ta powinna mieć charakter „dziennika zajęć”, z którego powinno wynikać jakie
zadania w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia.
W ewidencji nie wykazuje się poszczególnych czynności wykonywanych przez pracownika.
Ewidencja obejmuje czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi, czy
też urlopem wypoczynkowym, nie obejmuje nieobecności pracownika związanej z urlopem
bezpłatnym;

b) przekazać beneficjentowi ww. ewidencję godzin w okresie realizacji zadań w ramach 
danego projektu beneficjenta, przy czym ewidencja dotyczy zawsze okresów miesięcznych.
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9. Koszty personelu



W ramach wynagrodzenia personelu, mogą wystąpić wydatki niekwalifikowalne, tj.:

a) wpłaty dokonywane przez pracodawców na PFRON,

b) świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu,

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

d) nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu,

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

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

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

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



Dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego
projektu, np. wkład wnoszony przez pracodawcę w przypadku szkoleń dla przedsiębiorców
w formie wynagrodzenia pracownika skierowanego na szkolenie i poświadczone
beneficjentowi są kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały one poniesione zgodnie z
przepisami krajowymi, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.

Wysokość wkładu wynikającego z dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę
trzecią na rzecz uczestników projektu musi wynikać z dokumentacji księgowej podmiotu
wypłacającego i może podlegać kontroli. Wysokość wkładu powinna odnosić się wyłącznie
do okresu, w którym uczestnik projektu uczestniczy we wsparciu, i za ten okres przysługuje
mu dodatek lub wynagrodzenie.

W ramach dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią, wpłaty
dokonywane przez stronę trzecią na PFRON nie są wydatkiem kwalifikowalnym.

Wkład rozliczany jest na podstawie oświadczenia składanego przez podmioty wypłacające,
przy czym oświadczenie to powinno pozwalać na identyfikację poszczególnych uczestników
projektu oraz wysokości wkładu w odniesieniu do każdego z nich.
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10. Dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią w projektach finansowanych 
ze środków EFS.

10. Wydatki wypłacane przez stronę trzecią
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11. Reguła proporcjonalności.

Projekt rozliczany jest na etapie końcowego wniosku o płatność pod względem 
finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych 
we wniosku o dofinansowanie projektu,

Zgodnie z regułą proporcjonalności:
w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez KM RPO – IZ RPO może 
uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach 
projektu za niekwalifikowalne;
w przypadku nieosiągnięcia celu projektu – właściwa instytucja będąca stroną umowy 
może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w 
ramach projektu za niekwalifikowalne; wysokość wydatków niekwalifikowalnych 
uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celu projektu; wydatki niekwalifikowalne 
obejmują wydatki związane z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami 
merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte i kosztów pośrednich; stopień 
nieosiągnięcia założeń projektu określany jest przez właściwą instytucję będącą stroną 
umowy.

11. Reguła proporcjonalności
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11. Reguła proporcjonalności

• Na etapie końcowego rozliczenia projektu IOK weryfikuje, czy nieosiągnięcie
rezultatów wiązało się z ponoszeniem wydatków na dany cel, od czego uzależniony
jest stopień rozliczenia finansowego projektu. Reguła proporcjonalności ma
zastosowanie do wartości wydatków faktycznie poniesionych i wykazanych we
wnioskach o płatność, a nie określonych we wniosku o dofinansowanie projektu.

• Zastosowanie reguły proporcjonalności ma miejsce pod warunkiem, że
niespełnienie założeń projektu wynika z przyczyn leżących po stronie beneficjenta.

• Reguła proporcjonalności nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia siły
wyższej, która rozumiana jest jako zdarzenie zewnętrzne w stosunku do
powołującego się na nią podmiotu, niemożliwe do przewidzenia, zaś jego skutki są
niemożliwe do zapobieżenia.
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W przypadku kwot ryczałtowych - w razie niezrealizowania w pełni 
wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwota ryczałtową, 

dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie w 
systemie „spełnia-nie spełnia”)

w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez KM RPO – IZ RPO może 
uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach 

projektu za niekwalifikowalne;
w przypadku nieosiągnięcia celu projektu – właściwa instytucja będąca stroną 

umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas 
rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne; wysokość wydatków 

niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celu projektu; 
wydatki niekwalifikowalne obejmują wydatki związane z tym zadaniem 

merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte 
i kosztów pośrednich; stopień nieosiągnięcia założeń projektu określany jest przez 

właściwą instytucję będącą stroną umowy.
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12. Dokumentowanie wydatków.

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

12. Dokumentowanie wydatków

Zakres dokumentacji, którą beneficjent każdorazowo załącza do wniosków o płatność
zostaje uzgodniony z IZ RPO/IP na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie w
oparciu o specyfikę realizowanego projektu. Przykładowe dokumenty to: listy obecności
uczestników projektu na szkoleniu, dzienniki zajęć, analizy i raporty wytworzone w
ramach projektu. Nie są to nigdy faktury lub inne dokumenty księgowe. Pozostałe
dokumenty, także wskazane w umowie o dofinansowanie projektu, mogą podlegać
kontroli na miejscu u Beneficjenta.

W przypadku rozliczania wydatków wyłącznie w oparciu o kwoty ryczałtowe nie ma
obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, ani też
gromadzenia faktur i innych dokumentów księgowych
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Beneficjent rozlicza wydatki we wnioskach o płatność przedkładanych zgodnie

z harmonogramem płatności załączonym do umowy o dofinansowanie

projektu, przy czym rozliczenie wydatków następuje po wykonaniu całości

zadania objętego kwotą ryczałtową i osiągnięciu zakładanych wskaźników w

tym zakresie.

12. Dokumentowanie wydatków

Proces wyboru wykonawcy

Szacunek

Zapytanie 
ofertowe/ogłoszenie

Notatka z wyboru 
wykonawcy

Realizacja zadania

Umowa z wykonawcą

Sprawozdania 
wykonawcy z 
realizacji umowy

Dokumentacja 
zdjęciowa

Odbiór 

Protokół zdawczo-
odbiorczy

Rachunek lub faktura

(certyfikaty, 
zaświadczenia, 
formularze PEFS)
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13. Szczególne zasady kwalifikowania wydatków w ramach osi priorytetowych: VII, 
VIII i IX Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego

DZIAŁANIE 7.1, 7.3, 7.5, 7.6 , 7.7 DZIAŁANIE 7.2 DZIAŁANIE 7.4

Cross financing 10% N/A 10%

maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 

Nie więcej niż 10% wartości 
projektu (w tym cross – financing)

N/A Nie więcej niż 20% 
wartości projektu (w tym 
cross – financing)

finansowanie Zaliczkowe refundacja Zaliczkowe

Uproszczone formy TAK, obligatoryjne dla projektów 
</= 100 000 Euro

Możliwe dla 
kosztów pośrednich

TAK, obligatoryjne dla 
projektów </= 100 000 
Euro

OŚ VII  REGIONALNY RYNEK PRACY 

13. Szczególne zasady 



60

13. Szczególne zasady kwalifikowania wydatków w ramach osi priorytetowych: VII, 
VIII i IX Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego

DZIAŁANIE 8.1, 8.7 DZIAŁANIE 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 , 
8.8, 8.9

Cross financing 10% 10%

maksymalna wartość zakupionych 
środków trwałych 

Nie więcej niż 15% wartości 
projektu (w tym cross –
financing)

Nie więcej niż 10% wartości 
projektu (w tym cross – financing)

finansowanie Zaliczkowe Zaliczkowe

Uproszczone formy TAK, obligatoryjne dla 
projektów </= 100 000 Euro

TAK, obligatoryjne dla projektów 
</= 100 000 Euro

OŚ VIII   INTEGRACJA SPOŁECZNA

13. Szczególne zasady 
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13. Szczególne zasady kwalifikowania wydatków w ramach osi priorytetowych: VII, 
VIII i IX Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego

DZIAŁANIE 9.1 DZIAŁANIE 9.2 DZIAŁANIE 9.3, 
9.6

DZIAŁANIE 9.4 DZIAŁANIE 9.5

Cross financing 15% 10% N/A 10% 5%

maksymalna 
wartość 
zakupionych 
środków trwałych 

Nie więcej niż 
25% wartości 
projektu (w 
tym cross –
financing)

Nie więcej niż 
40% wartości 
projektu (w tym 
cross –
financing)

N/A Nie więcej niż 
20% wartości 
projektu (w tym 
cross –
financing)

Nie więcej niż 
20% wartości 
projektu (w tym 
cross –
financing)

finansowanie Zaliczkowe Zaliczkowe Zaliczkowe Zaliczkowe Zaliczkowe

Uproszczone 
formy

TAK, 
obligatoryjne 
dla projektów 
</= 100 000 
Euro

TAK, 
obligatoryjne 
dla projektów 
</= 100 000 
Euro

TAK, 
obligatoryjne 
dla projektów 
</= 100 000 
Euro

TAK, 
obligatoryjne 
dla projektów 
</= 100 000 
Euro

TAK, 
obligatoryjne 
dla projektów 
</= 100 000 
Euro

OŚ IX   JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE 

13. Szczególne zasady 
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Wydatki, mogą być uznane za kwalifikowalne pod 
warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku o 

dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich 
zakupu

Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z 
beneficjentem Umowy o dofinansowanie projektu nie 

oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi 
we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną 

poświadczone, zrefundowane lub rozliczone

WAŻNE
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Gdzie szukać informacji?
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Dziękuję Państwu za uwagę

Lublin, ul. Czwartaków 18
Tel. 81 473 51 55
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