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Program szkolenia
1. Logika projektowa. Projekt a  wniosek o dofinansowanie.

2. Polityki horyzontalne - jak je należy rozumieć i realizować  
(przykłady dobrej praktyki)

3. Zasady konstrukcji budżetu projektu finansowanego z EFS
(wymagania formalne  i praktyczne rady)

4. Kwalifikowalność wydatków
• Koszty kwalifikowalne 

• Koszty  bezpośrednie i pośrednie (zakres i rozliczanie)

• Wkład własny finansowy i niefinansowy (zasady rozliczania, wymagania 
formalne i praktyczne rady)

• Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach 
(stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe)
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Schemat przygotowania projektów

– LOGIKA PROJEKTOWA
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Co to jest projekt ?

PROJEKT

sekwencja powiązanych ze sobą działań, 

które przebiegają w pewnym 

określonym czasie oraz są ukierunkowane na 

osiągnięcie precyzyjnie zdefiniowanego celu
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Myślenie projektowe
Umiejętność logicznej, spójnej i optymalnej organizacji, 
koordynacji oraz wykorzystania wszystkich dostępnych 

zasobów, by - przy uwzględnieniu warunków brzegowych 
oraz czynników zewnętrznych - zapewnić osiągnięcie celów 

projektu poprzez wdrożenie sekwencji odpowiednich 
działań 

i wypracowanie trwałych rezultatów, które można 
zmierzyć, zweryfikować i porównać

• Narzędzie: np. matryca logiczna projektu
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PROJEKT  WNIOSEK!

Przygotowanie projektu obejmuje całokształt procesów, 
decyzji i działań, które należy podjąć PRZED
wypełnieniem wniosku o dofinansowanie 

Jakość wniosku, a więc prawdopodobieństwo przyjęcia 
projektu do finansowania i jego miejsce w rankingu 

(wynik oceny merytorycznej), prawie w całości zależy od 
jakości wypracowanej propozycji projektowej w tym 

racjonalności budżetu
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Nie ma problemu? - Nie ma projektu!

• planowanie projektu obejmuje zarówno 

• dokładne rozpoznanie problemu grupy docelowej / beneficjentów ostatecznych, 
który dany projekt ma rozwiązać (cel projektu wynika z problemu) i możliwych 
sposobów jego rozwiązania

oraz

• działań i zasobów dostępnych dla zaradzenia temu problemowi:

- ludzkich (zespół projektowy, podwykonawcy)

- rzeczowych (materialnych)

- finansowych (wraz ze źródłami finansowania) 

- innych (organizacyjnych, czasowych, itp.)

PROJEKT = INTERWENCJA! 7



Fundamentalne pytania
PO CO i  DLACZEGO należy zrealizować projekt - jakie są   powody, korzyści 

i przesłanki ekonomiczne?

 KTO powinien być zaangażowany w realizację?

 CO ma być celem / efektem  projektu?

 JAK projekt będzie realizowany?

 KIEDY projekt się rozpocznie / zakończy?

 JAK DŁUGO potrwa realizacja poszczególnych  działań?

 ILE będzie kosztował?

 JAKIE ZASOBY niefinansowe będą niezbędne?

 JAKIE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE mogą mieć wpływ    na powodzenie 
projektu?

 JAKIE są czynniki ryzyka?
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ETAPY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU

• Etap analiz

 Analiza zainteresowanych (interesariuszy) – kogo projekt 
będzie dotyczył?
 Analiza problemów (drzewo problemów)
 Analiza celów (drzewo celów)
 Analiza i wybór strategii

• Etap planowania

 Stworzenie struktury logicznej (matryca logiczna)
 Harmonogram działań (wykres Gantta)
 Budżet
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Schemat przygotowania projektu
1. 

Uzasadnienie 
potrzeby 
realizacji  
projektu

2. Analiza celu 
głównego 

i celów 
szczegółowych 

i określenie 
wskaźników 

pomiaru celów

3. Opis grup docelowych
(nie dotyczy projektów 

informacyjnych i
badawczych, w których nie 
jest udzielane bezpośrednie 

wsparcie dla osób)

4. Opis zadań 
i produktów, które będą 

wytworzone 
w ramach ich realizacji w 

kontekście celów 
szczegółowych

5. Analiza ryzyka 
nieosiągnięcia założeń 

projektu

(jeżeli wnioskowana 
kwota dofinansowania  

jest równa albo 
przekracza 2 mln zł)

6. Opis 
oddziaływania 

projektu

7. Opis 
potencjału i 

doświadczenia 
projektodawcy 

8. Opis sposobu 
zarządzania 
projektem 
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Polityki horyzontalne 

- jak je należy rozumieć na poszczególnych etapach 

planowania  i realizacji projektu
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Polityki horyzontalne 

Spełnianie kryteriów horyzontalnych we wniosku podlega na 
weryfikacji pod kątem zawartych w nim informacji dotyczących 
uzasadnienia oraz sposobu realizacji:

• zasady zrównoważonego rozwoju,

• zasady równości szans kobiet i mężczyzn, 

• zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami.

Jak spełniać standard minimum dla zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn i niedyskryminacji w różnych typach projektów –
praktyczne rady i przykłady
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Polityki horyzontalne

Zasada zrównoważonego rozwoju polega na założeniu 

realizacji działań ukierunkowanych m.in. na:

• racjonalnym gospodarowaniu zasobami, 

• ograniczeniu presji na środowisko naturalne,

• uwzględnieniu efektów środowiskowych w zarządzaniu,

• podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
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Polityki horyzontalne 

Szczegółowe warunki, w tym dobre praktyki dotyczące realizacji 

w projektach zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn zawarte zostały w Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, które 

zmieszczone są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020

www.rpo.podkarpackie.pl 14



Zasada równości szans kobiet 
i mężczyzn i niedyskryminacji

• Projekt powinien zawierać analizę uwzględniająca sytuację 
mężczyzn i kobiet na danym obszarze oraz ocenę wpływu projektu 
na sytuację płci. 

• Wyniki przeprowadzonej analizy powinny być podstawą do 
planowania działań i doboru instrumentów, adekwatnych do 
zidentyfikowanych problemów. 

• Ocena zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 
odbywać będzie się na podstawie standardu minimum. 

• Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku o 
dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 15



Uzasadnienie potrzeby realizacji 
projektu

• Analiza problemów, 
- drzewo problemów (ciąg przyczynowo - skutkowy)

- zmienność problemów w czasie,

- skutki zaniechania rozwiązania problemu

- dane ilościowe,

- wiarygodne źródła informacji, opis źródeł,

- interesariusze problemów,

• Diagnoza sytuacji problemowej

• Wybór celu projektu 

• Wybór grupy docelowej projektu
16



Cel projektu
Cel powinien być  SMART:

• Szczegółowy (konkretny) – zawierający konkretny przekaz

• Mierzalny – aby można było go zmierzyć, czyli liczbowo wyrazić 

jego realizację; 

• Atrakcyjny –musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie 

go realizował

• Realistyczny (osiągalny)  – aby był możliwy do osiągnięcia  

• Terminowy – aby był określony czasowo
17



Analiza celów

Cel główny oraz cele szczegółowe projektu  

• Określenie w jaki sposób mierzona będzie realizacja 

celów (ustalenie wskaźników  pomiaru celów)

• Określenie wartości obecnej wskaźnika (stan wyjściowy 

projektu) i wartości docelowej  wskaźnika (której 

osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu)
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Wskaźniki- narzędzie monitorowania 
postępu realizacji projektu 

W przypadku projektów EFS stosowana jest 
przedstawiona poniżej typologia wskaźników. 

• wskaźniki produktu – dotyczą realizowanych działań. 
Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w 
wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to 
zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone 
na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. 
Wskaźniki produktu odnoszą się co do zasady do osób 
lub podmiotów objętych wsparciem
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Wskaźniki- narzędzie monitorowania 
postępu realizacji projektu 

• wskaźniki rezultatu – dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS.  
Określają efekty zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, 
np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. 
Wskaźniki rezultatu obrazuje efekt wsparcia udzielonego danej 
osobie/podmiotowi i nie obejmuje efektów dotyczących grupy 
uczestników/podmiotów, która nie otrzymała wsparcia. 

Wyróżnia się dwa typy wskaźników rezultatów: 

a) wskaźniki rezultatu bezpośredniego - odnoszą się do sytuacji bezpośrednio 
po zakończeniu wsparcia tj. w przypadku osób lub podmiotów – po 
zakończeniu ich udziału w projekcie; 

b) wskaźniki rezultatu długoterminowego - dotyczą efektów wsparcia 
osiągniętych w dłuższym okresie czasu od zakończenia wsparcia (np. sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie). Wskaźniki rezultatu 
długoterminowego nie są określane we wniosku o dofinansowanie 20



Wskaźniki 

Dla każdego Działania w ramach Osi Priorytetowych RPO WP 2014-
2020 wybrany został zestaw wskaźników, który monitorowany jest 
na poziomie regionalnym lub krajowym, wobec czego beneficjenci 
w ramach realizowanych projektów muszą wziąć je pod uwagę już 
na etapie planowania projektu.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zgodnie z 
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 
2014–2020 zobowiązany jest przedstawić we wniosku o 
dofinansowanie projektu wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu 
spośród wskazanych w Regulaminu konkursu , adekwatne do 

planowanego w projekcie wsparcia i grup docelowych. 
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Wskaźniki

• Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego 
przewidziane do monitorowania określone w 
regulaminie konkursu mogą nie obejmować całości 
rezultatów, w ramach danego projektu. 

• W związku z tym, oprócz wymienionych, wnioskodawca 
może określić własne wskaźniki uwzględniające 
specyfikę danego projektu – tzw. wskaźniki projektowe. 
Wskaźniki projektowe podlegają monitorowaniu 
i rozliczeniu na poziomie projektu z uwagi na 
ograniczoną możliwość ich agregowania i porównywania 
pomiędzy projektami. 
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Wskaźniki pomiaru celów

Dla każdego celu należy określić co najmniej jeden 

podstawowy i mierzalny wskaźnik, który w sposób 

precyzyjny umożliwi weryfikację stopnia realizacji tego 

celu (odpowiednio dla celu głównego i celów 

szczegółowych). Projektodawca może również określić 

większą liczbę wskaźników do celu głównego i celów 

szczegółowych
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Pomiar wskaźników

• Dla każdego wskaźnika należy określić, w jaki 
sposób i na jakiej podstawie mierzone będą 
poszczególne wskaźniki realizacji celu projektu 
poprzez ustalenie źródła danych do pomiaru 
wskaźnika oraz sposobu pomiaru. 

• Dlatego przy określaniu wskaźników należy wziąć 
pod uwagę dostępność i wiarygodność danych 
niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika oraz 
ewentualną konieczność przeprowadzenia 
dodatkowych badań lub analiz. 
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Pomiar wskaźników

Techniki i metody mierzenia osiągnięcia celów powinny 

zostać opisane, o ile to możliwe, dla każdego celu osobno.

W przypadku, gdy charakter kilku celów umożliwi jednolity 

sposób pozyskiwania informacji na temat wskaźników ich 

pomiaru należy opisać go tylko przy pierwszym z celów 

natomiast przy pozostałych można wskazać, że sposób jest 

tożsamy z opisanym wcześniej. 
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Pomiar wskaźników

Opisując sposób pomiaru wskaźnika należy zawrzeć 

informacje dot. częstotliwości pomiaru, a w przypadku 

wskaźników projektowych (nie wybranych z listy 

rozwijanej) należy w tym doprecyzować także definicję 

wskaźnika, o ile jest to konieczne ze względu na stopień 

skomplikowania zjawiska, które wskaźnik będzie 

monitorował. 
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Częstotliwość pomiaru 
Częstotliwość pomiaru wskaźnika uzależniona jest przede 

wszystkim od okresu realizacji projektu i zakończenia 

poszczególnych zadań. W związku z powyższym 

częstotliwość pomiaru wskaźnika – w zależności od jego 

specyfiki – można podawać w jednostkach czasu (np. co 

tydzień, co miesiąc) lub można określić ją w odniesieniu do 

terminu zakończenia danego działania.
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Zadania

• Projektodawca powinien umieścić informacje na temat  
działań jakie podejmie w projekcie w podziale na 
zadania

• Projektodawca przedstawia, jakie zadania zrealizuje, aby 
osiągnąć założone wcześniej wskaźniki pomiaru celów 
szczegółowych i tym samym wskaźnik/wskaźniki 
pomiaru celu głównego projektu

• Osiągnięcie jednego celu szczegółowego może wymagać 
realizacji kilku zadań
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Zadania

• Należy wskazać również produkty, które zostaną 

wytworzone w wyniku realizacji planowanych zadań, jak 

również określić odpowiednie wskaźniki, które będą 

mierzyły stopień osiągnięcia wskazanych produktów. 

• Należy również wskazać, w jaki sposób 

i z jaką częstotliwością wskaźniki produktu będą 

mierzone
29



Potencjał projektodawcy

• Należy opisać oświadczenia 

projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych 

przedsięwzięć/projektów 

• Należy przedstawić informacje potwierdzające 

potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do 

realizacji projektu

30



Zarządzanie projektem
• Należy opisać w jaki sposób projekt będzie zarządzany 

(metody, zakres, zespół), jaka kadra zaangażowane będą 

w realizację projektu  - odpowiedzialność, decyzje, 

wymagania, przepływ informacji

• Należy uzasadnić  wybór ewentualnych partnerów projektu 

wraz z opisem roli partnerów lub innych instytucji 

zaangażowanych w projekt.
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

4. Czynniki 

zewnętrzne



2. Wskaźniki 

osiągnięcia 

celów  

3. Źródła 

weryfikacji



1. Logika 

interwencji



Koszty

Warunki 

wstępne

Zasoby

Cel strategiczny

(programu)

Cel bezpośredni 

projektu

Rezultaty

Działania

32



MATRYCA LOGICZNA        HARMONOGRAM

DZIAŁANIA CZAS

1. …………..

2. …………..

3. …………..

4. …………..

5. …………..

6. ………….. 33



MATRYCA LOGICZNA   HARMONOGRAM   BUDŻET

DZIAŁANIA CZAS

1. …………..

2. …………..

3. …………..

4. …………..

5. …………..

6. …………..

Rodzaj kosztu Jednostka Ilość Cena/stawka

PLN

Wartość 

PLN

Koszty zarządzania i administrowania projektem

koordynator mc 12 4000 48000

księgowość mc 12 1500 18000

biuro projektu (czynsz) mc 12 500 6000

Koszty przygotowania i realizacji szkoleń

sala szkoleniowa dzień 3 400 1200

trener godz. 24 100 2400

materiały szkoleniowe komplet 20 5 100
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35

Podstawowe zasady konstruowania budżetu 

Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie 
w formie budżetu zadaniowego. 
Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty projektu 
z podziałem na: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie 
z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z uwzględnieniem cen rynkowych 
wskazanych w Katalogu regionalnych stawek rynkowych dotyczących RPO na lata 
2014 – 2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie



KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Projekt kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnia co najmniej 
łącznie następujące warunki:

a) wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie jest uprawniony 
do złożenia wniosku o dofinansowanie  w ramach danego priorytetu 
lub działania,

b) jest zgodny z PO oraz SZOOP i regulaminem konkursu

c) przyczynia się do realizacji szczegółowych celów danej osi 
priorytetowej, działania lub poddziałania,

d) jest zgodny z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej 
określonymi w Rozporządzeniu ogólnym

e) jest zgodny z kryteriami wyboru stosowanymi w danym konkursie36



KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

3) Fakt, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia 
w ramach PO nie oznacza, że wszystkie wydatki 
poniesione podczas jego realizacji będą uznane 
za kwalifikowalne.

4) W przypadku gdy dofinansowanie w ramach projektu 
ma charakter pomocy publicznej ocena 
kwalifikowalności projektu uwzględnia przepisy 
obowiązujące wnioskodawcę w przedmiotowym 
zakresie.
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

W przypadku projektów współfinansowanych ze 

środków funduszy strukturalnych i FS nie dotyczących 

inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych, 

zachowanie trwałości projektu oznacza utrzymanie 

inwestycji lub miejsc pracy zgodnie 

z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Zasada trwałości nie ma zastosowania w przypadku 

instrumentów inżynierii finansowej, a także w sytuacji gdy 

beneficjent zaprzestał działalności z powodu ogłoszenia 

upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie 

zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami, 

umową o dofinansowanie i Wytycznymi oraz innymi 

dokumentami, do których stosowania beneficjent 

zobowiązał się w umowie o dofinansowanie.
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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,

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
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

k) nie stanowi wydatku niekwalifikowalnego na mocy 
przepisów unijnych oraz Wytycznych, a także przepisów 
regulujących udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają 
zastosowanie,

l) jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek 
kwalifikowalny określonymi w Wytycznych (szczegółowych) 
lub regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej 
naboru projektów pozakonkursowych.
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W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN 
netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz w 
przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur 
wyboru wykonawcy, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania 
rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania 
ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej 
powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań 
ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Beneficjenci stosujący zasadę konkurencyjności są zobowiązani do 
publikacji zapytań ofertowych na następujących stronach 
internetowych: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
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WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE

a) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem odsetek lub opłat 
gwarancyjnych w przypadku udzielania wsparcia na te cele,

b) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie 
dotacji,

c) kary i grzywny,

d) odpisy dokonywane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

e) rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością 
beneficjenta lub prawa przysługującego 

f) wpłaty na PFRON 

g) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,
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g) wydatki związane z funkcjonowaniem komisji rozjemczych, wydatki 
związane ze sprawami sądowymi oraz koszty realizacji ewentualnych 
orzeczeń wydanych przez sąd bądź komisje rozjemcze, z pewnymi 
wyjątkami np. wydatki związane z odzyskiwaniem środków od 
beneficjentów, wydatków związanych z mechanizmem waloryzacji ceny,

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

i)wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był uprzednio 
współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych

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,

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE
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k) wydatek poniesiony na zakup nieruchomości przekraczający 10% 
wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w projektach 
współfinansowanych w ramach EFRR i FS; w przypadku terenów 
opuszczonych oraz poprzemysłowych, na których znajdują się budynki, 
limit ten wynosi 15%; w przypadku projektów w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, w wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach, a także w ramach instrumentów finansowych, których 
celem jest wspieranie rozwoju obszarów miejskich lub rewitalizacja 
obszarów miejskich,

l) 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,

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE
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m) inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z 
umową leasingu,

n) transakcje przekraczające równowartość 15 000 EUR płacone 
gotówką,

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

p) wydatki związane z wypełnieniem formularza wniosku o płatność, 
chyba że zadanie to jest wykonywane przez personel projektu,

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE
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q) premia dla współautora wniosku o dofinansowanie 
opracowującego np. studium wykonalności, wynagrodzenia 
za przygotowanie wniosku,

r) w przypadku projektów współfinansowanych z EFS –
wydatki związane z zakupem nieruchomości oraz 
infrastruktury, za wyjątkiem wydatków ponoszonych jako 
cross-financing,

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE
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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, 

d) koszty amortyzacji,
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e) rozliczenia dokonywane na podstawie wewnętrznej noty 
obciążeniowej, 

f) potrącenia (art. 498 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.

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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KONKURENCYJNOŚĆ WYDATKÓW

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)

Dodatkowo w przypadku projektów z EFS klauzule 
społeczne.
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Wyłączenia od zasady konkurencyjności:

•zamówień, których przedmiotem są nabycie innych praw do 
nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu pod 
warunkiem braku powiązań,

•wydatków rozliczanych metodą uproszczoną.

KONKURENCYJNOŚĆ WYDATKÓW
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Zasady konkurencyjności można nie stosować, gdy:

a) możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku 
z likwidacją podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo 
upadłościowym;

b) zamówienie jest dokonywane na giełdzie towarowej; 

c) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną;

d) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki 
wojskowej.

KONKURENCYJNOŚĆ WYDATKÓW
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Upublicznienie zapytania ofertowego polega na:

a) jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w 
komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
umieszczonym na stronie internetowej ministra, 

b) do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłaniu 
zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych 
wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych 
wykonawców danego zamówienia,

c) upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie 
internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

KONKURENCYJNOŚĆ WYDATKÓW
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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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UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA

Do uproszczonych metod rozliczania wydatków zalicza się 
przede wszystkim:

a) stawki jednostkowe (zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego), 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,
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b) kwoty ryczałtowe kwoty ryczałtowe nieprzekraczające 
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100.000 EUR 
wkładu publicznego na poziomie projektu,

c) stawki ryczałtowe  stosowane do kwalifikowanych 
kosztów bezpośrednich na podstawie istniejących metod i 
odpowiednich stawek stosowanych w innych dziedzinach 
polityk UE w przypadku podobnego typu projektu i 
beneficjenta

UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA
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60

W przypadku projektów, w których wartość wkładu 
publicznego(środków publicznych)nie przekracza wyrażonej w PLN 
równowartości 100 000€ stosowanie jednej z uproszczonych metod 
rozliczania wydatków jest obligatoryjne (z wyjątkiem konsekwencji 
PZP)

Koszty pośrednie projektu rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek 
ryczałtowych:
25% kosztów pośrednich dla projektów o wartości do 1mln włącznie
20% kosztów pośrednich dla projektów o wartości 1 do 2mln włącznie
15% kosztów pośrednich dla projektów o wartości 2 do 5mln włącznie
10% kosztów pośrednich dla projektów o wartości powyżej  5 mln włącznie

UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA



STAWKI JEDNOSTKOWE

Stawką jednostkową jest stawka dla danego towaru lub usługi, dla 
której wskazano szczegółowy zakres oraz cenę jednostkową określona 
w wytycznych lub regulaminie konkursu.

Cena jednostkowa może być określana przez beneficjenta 
i uzgodniona na etapie zatwierdzania wniosku 
o dofinansowanie projektu, w szczególności 
w przypadku godzinowej stawki wynagrodzenia personelu projektu

Stawki jednostkowe są określone w wytycznych MIR  realizacji 
przedsięwzięć finansowanych z EFS w poszczególnych obszarach 

NP. dla edukacji dotyczą  wystandaryzowanych szkoleń językowych z 
języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Obejmują wszystkie koszty niezbędne do realizacji 60 godzinnego kursu 
dla grupy maksymalnie 12 osobowej. 61



KWOTY RYCZAŁTOWE

Kwota ryczałtowa jest określona w umowie 

o dofinansowanie kwota uzgodniona za wykonanie 

określonego w projekcie zadania lub zadań na etapie 

zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu.
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ROZLICZANIA METODĄ UPROSZCZONĄ

Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako 

wydatki poniesione. 

Z punktu widzenia wymagań odnośnie realizacji  projektu nie ma 

obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w 

ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały 

wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Ponoszenie 

wydatków musi odbywać się zgodnie z prawem obowiązującym 

beneficjenta.
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Weryfikacja wydatków zadeklarowanych według 
uproszczonych metod dokonywana jest w oparciu o faktyczny 
postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki, przy czym:

a) w przypadku stawek jednostkowych – weryfikacja 
wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania 
zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i 
określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki produktu 
lub rezultatu osiągnięte; rozliczenie następuje według 
ustalonej stawki w zależności od faktycznie wykonanej ilości 
dóbr/usług w ramach danego projektu,

ROZLICZANIA METODĄ UPROSZCZONĄ
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b) w przypadku kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków 
polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez 
beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o 
dofinansowanie wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte.

Rozliczenie, co do zasady, jest uzależnione od zrealizowania 
danego działania, ale może być również dokonywane w 
etapach w zależności od specyfiki projektu, np. gdy w ramach 
projektu zakłada się realizację różnych etapów działania, 
które mogłyby być objęte kilkoma kwotami ryczałtowymi,

ROZLICZANIA METODĄ UPROSZCZONĄ
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c) w przypadku stawek ryczałtowych – weryfikacja polega na 

sprawdzeniu, czy beneficjent prawidłowo zastosował 

określoną wysokość stawki ryczałtowej, wynikającą z 

Wytycznych, wytycznych programowych lub zasad przyjętych 

przez KE w odpowiednich aktach delegowanych oraz czy 

prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą 

wyliczenia stawek ryczałtowych.

ROZLICZANIA METODĄ UPROSZCZONĄ
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DATA PONIESIENIA WYDATKU PRZY METODZIE UPROSZCZONEJ

a) w przypadku stawek jednostkowych – datę dokumentu 
(dokumentów) potwierdzającego faktyczne wykonanie 
działania objętego stawką jednostkową, określonego w 
umowie o dofinansowanie,

b) w przypadku kwot ryczałtowych – datę dokumentu 
(dokumentów) potwierdzającego faktyczne wykonanie 
działania objętego kwotą ryczałtową, określonego 
w umowie o dofinansowanie,

c) w przypadku stawek ryczałtowych – datę poniesienia 
w ramach projektu ostatniego wydatku, będącego 
podstawą wyliczenia danej stawki ryczałtowej.
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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

69



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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CROSS -FINANCING

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

Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może 
stanowić więcej niż 10% finansowania unijnego każdej osi 
priorytetowej PO, przy czym limit wydatków w ramach cross-
financingu na poziomie projektu lub grupy projektów określa 
IZ PO w SZOP.

Limit wydatków w ramach cross-financingu jest 
każdorazowo określony w dokumentacji konkursowek 71



DOCHÓD PROJEKTU W TRAKCIE

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

Za dochód nie uznaje się:

• wadium wpłacanego przez podmiot ubiegający się o 
realizację zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp 
w przypadku wycofania oferty, 

•kar umownych (w tym kar za odstąpienie od umowy i kar za 
opóźnienie),
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• zatrzymanych kaucji zwrotnych oraz

• ulg z tytułu terminowego odprowadzania składek do 
ZUS/US. 

Płatności otrzymane przez beneficjenta w powyższych 
przypadkach nie pomniejszają wydatków kwalifikowalnych 
w ramach projektu.

DOCHÓD PROJEKTU W TRAKCIE
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TA ZASADA NIE DOTYCZY:

a) pomocy technicznej,

b) instrumentów finansowych,

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

d) projektów objętych zasadami pomocy publicznej,

e) projektów objętych kwotami ryczałtowymi lub stawkami 
jednostkowymi,

DOCHÓD PROJEKTU W TRAKCIE
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DOCHÓD PROJEKTU W TRAKCIE

f) projektów realizowanych w ramach wspólnego planu 
działań,

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

h) projektów generujących dochód po ukończeniu.
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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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USŁUGI KWALIFIKOWALNE

a) opłaty finansowe: wydatki związane z otwarciem oraz 
prowadzeniem wyodrębnionego subkonta na rachunku 
bankowym beneficjenta lub odrębnego rachunku 
bankowego, opłaty pobierane od dokonywanych transakcji 
finansowych z wyjątkiem prowizji pobieranych w ramach 
wymiany walut,

b) wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające 
realizację umowy o dofinansowanie, o ile ich poniesienie 
wymagane ,

c) wydatki poniesione na doradztwo: prawne, finansowe, 
techniczne,
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d) wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu i 
księgowości, o ile ich poniesienie jest wymagane przez IZ PO,

e) opłaty notarialne,

f) opłaty administracyjne związane z uzyskiwaniem 
wszelkiego rodzaju pozwoleń czy zgód niezbędnych do 
realizacji projektu, o ile faktycznie zostały poniesione przez 
beneficjenta (np. przyłączenia do sieci energetycznej),

USŁUGI KWALIFIKOWALNE
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g) koszty ubezpieczeń lub gwarancji bankowych, 
o ile są wymagane przez przepisy prawa, w tym koszty 
ubezpieczeń lub gwarancji bankowych zgodnie 
z postanowieniami. 

h) wydatki na ewaluację, o ile ich poniesienie jest wymagane, 

i) wydatki związane z udostępnianiem infrastruktury 
w technologii chmury obliczeniowej.

USŁUGI KWALIFIKOWALNE
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ROZLICZENIE EFEKTÓW PROJEKTU
IZ PO zobowiązuje w umowie o dofinansowanie beneficjenta 
do osiągania lub zachowania wskaźników produktu lub 
rezultatu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o 
dofinansowanie.

Nieosiągnięcie lub niezachowanie wskaźników może 
oznaczać nieprawidłowość oraz skutkować nałożeniem 
korekty finansowej.
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SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZY 
WYDATKACH DLA EFS
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ZASIĘG GEOGRAFICZNY

1. Projekty w ramach EFS są realizowane wyłącznie na 
terytorium kraju. 

2. Projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze 
objętym PO. 

3. IZ PO może zgodzić się, aby projekt był realizowany poza 
obszarem objętym PO, ale na terytorium UE.
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KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKA

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest:

a)spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności 
uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone 
właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub 
zaświadczeniem

b)uzyskanie danych o osobie fizycznej m.in. płeć, status na 
rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub danych podmiotu, 
potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych

Kwalifikowalność potwierdzana jest przed udzieleniem 
pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.
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BUDŻET EFS

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

Budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów 
kwalifikowalnych projektu w podziale na koszty bezpośrednie 
i koszty pośrednie.
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IZ PO zapewnia, że w ramach kosztów bezpośrednich we wniosku o 
dofinansowanie wykazywane są zadania merytoryczne w ramach 
projektu, wraz z odpowiednim limitem kosztów, które mogą zostać 
poniesione przez beneficjenta na ich realizację.

IZ PO określa oczekiwany standard oraz ceny rynkowe najczęściej 
finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług 
w ramach danego PO w wytycznych programowych albo w 
dokumentacji konkursowej albo w dokumentacji dotyczącej wyboru 
projektów.

Katalog regionalnych stawek rynkowych  dotyczących RPO 
WP Rzeszowie na lata 2014 -2020

BUDŻET EFS
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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, o ile jego 
zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, 
w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób oraz 
koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te 
osoby,
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KOSZTY POŚREDNIE
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,
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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,

KOSZTY POŚREDNIE
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j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, 
kurierskich 

k) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą 
administracyjną projektu,

l) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych 

m) koszty ubezpieczeń majątkowych,

n) koszty ochrony,

o) koszty sprzątania pomieszczeń 

p) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

KOSZTY POŚREDNIE
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Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem, zgodnie z 

poniższymi wskaźnikami:

a) 25 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o 

wartości do 1 mln zł włącznie,

b) 20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o 

wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie,

c) 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o 

wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie,

d) 10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o 

wartości przekraczającej 5 mln

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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Zlecenie zadania merytorycznego oznacza powierzenie 
wykonawcom realizacji całości działań przewidzianych w 
ramach danego zadania lub istotnej ich części, np. zlecenie 
usługi szkoleniowej. Jako zlecenie zadania merytorycznego 
nie należy rozumieć zakupu dóbr i usług np. cateringowych 
lub hotelowych, czy zaangażowania trenera do 
przeprowadzenia szkolenia.

KOSZTY POŚREDNIE
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ZLECANIE ZADAŃ

Wartość wydatków związanych ze zlecaniem zadań 
merytorycznych może stanowić więcej niż 30% wartości 
projektu wyłącznie, o ile jest to uzasadnione specyfiką 
projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie 
projektu zatwierdzonym przez właściwą instytucję będącą 
stroną umowy.
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METODY UPROSZCZONE W EFS

W projektach EFS możliwe jest stosowanie następujących 
uproszczonych metod rozliczania wydatków:

a) stawki jednostkowe,

b) kwoty ryczałtowe,

z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których 
wartość dofinansowania nie przekracza wyrażonej w PLN 
równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. 
uproszczonych metod rozliczania wydatków jest 
obligatoryjne.
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STAWKI JEDNOSTKOWE

Stawka jednostkowa może obejmować zarówno koszty bezpośrednie, 
jak i pośrednie albo wyłącznie koszty bezpośrednie. W przypadku 
objęcia stawką obu kategorii kosztów, koszty pośrednie są 
niekwalifikowalne.

Rozliczanie wydatków na podstawie stawki jednostkowej jest 
dokonywane we wniosku o płatność według ustalonej stawki 
jednostkowej w zależności od faktycznie wykonanej liczby usług w 
stosunku do założeń zawartych w zatwierdzonym wniosku o 
dofinansowanie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
dofinansowanie.
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KWOTY RYCZAŁTOWE
Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie 
określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia 
wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku rozliczania projektu za pomocą kwot 
ryczałtowych koszty pośrednie nie przysługują chyba, że nie 
zostały uwzględnione w ramach kwoty ryczałtowej. W 
przypadku uwzględniania kosztów pośrednich w ramach 
kwoty ryczałtowej, sposób kalkulacji tych kosztów powinien 
być zgodny z limitami dla kosztów pośrednich.
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CROSS - FINANCING

W projektach EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

a) zakupu nieruchomości,

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się 

elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. 

wykonanie podjazdu

do budynku, zainstalowanie windy w budynku,

c) dostosowania lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości i 

infrastruktury, nie stanowi wydatku CF. 
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REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI
Zgodnie z regułą proporcjonalności:

a) w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez 
komitet monitorujący PO – instytucja będąca stroną umowy 
może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków 
dotychczas rozliczonych w ramach projektu za 
niekwalifikowalne,

b) w przypadku nieosiągnięcia celu projektu– instytucja 
będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią 
część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu 
za niekwalifikowalne.
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PROJEKTY INNOWACYJNE
I PONADNARODOWE

1. Projekty innowacyjne i ponadnarodowe są realizowane 
wyłącznie w ramach krajowego PO.

2. Wydatki związane z nawiązaniem partnerstwa 
ponadnarodowego są kwalifikowalne, o ile jest to zgodne z 
zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

3. Wydatki poniesione przez partnerów ponadnarodowych co 
do zasady są niekwalifikowalne w ramach projektu.
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach IZ PO może 
wyrazić zgodę na kwalifikowanie wydatków ponoszonych 
przez partnerów ponadnarodowych w ramach danego 
projektu lub grupy projektów.

5. Koszty pośrednie partnera ponadnarodowego są 
niekwalifikowalne.

PROJEKTY INNOWACYJNE
I PONADNARODOWE
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PERSONEL PROJEKTU
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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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Kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia 
personelu, w szczególności wynagrodzenie brutto, składki 
pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, 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.

PERSONEL PROJEKTU
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NIEKWALIFIKOWALNE W RAMACH WYMAGRODZENIA SĄ:

•wpłaty na PFRON,

•odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
(ZFŚS) oraz świadczenia finansowane ze środków ZFŚS,

•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,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu, 
chyba, że wynika to z przepisów krajowych,

• 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.

PERSONEL PROJEKTU

107



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,

PERSONEL PROJEKTU
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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,

PERSONEL PROJEKTU
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c) wykonanie zadań przez tą osobę jest potwierdzone 
protokołem odbioru sporządzonym przez tą osobę i 
beneficjenta wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, 
liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w 
projekcie, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta 
wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a umowa 
o pracę określa godziny pracy tej osoby.

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

111



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 
godzinę 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.
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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 mogą być również nagrody 
(z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) lub premie.

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

STOSUNEK PRACY
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STOSUNEK CYWILNOPRAWNY

Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu 
zaangażowanego na podstawie stosunku cywilnoprawnego 
(umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski) są 
kwalifikowalne

Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby 
zaangażowanej do projektu na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem 
beneficjenta, są niekwalifikowalne, z wyłączeniem umów o 
dzieło.

Rozliczenie umowy zlecenia następuje na podstawie 
protokołu odbioru.
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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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Przykłady nieprawidłowości
• celowe dzielenie zamówienia w celu uniknięcia 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) 
lub jej niektórych przepisów

• zatajanie związków osobowych lub kapitałowych 
z Wykonawcą

• podrabianie dokumentów dotyczących udzielania 
zamówień publicznych – dotyczy sytuacji, gdy 
Beneficjent udzielił zamówienia bez stosowania ustawy 
PZP, pomimo, że był do tego zobowiązany, zastosował 
niewłaściwy tryb lub dopuścił się innych naruszeń 
ustawy PZP
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• podrabianie, przerabianie, fałszowanie faktur lub innych dowodów 
księgowych 

• przedkładanie do refundacji kopii faktur, których oryginały „zaginęły” 
(ustalenia z kontroli na miejscu realizacji projektu)

• posługiwanie się fakturami wystawionymi przez nieuprawnione lub 
nieistniejące podmioty

• podwójne sfinansowanie tego samego wydatku

• wydatki niezwiązane z realizowanym projektem, nieuzasadnione

• dokonywanie fikcyjnych zakupów, w celu wyłudzenia dotacji 

• fałszowane listy obecności na szkoleniach realizowanych w ramach 
projektów (zawyżanie liczby uczestników)

• wydatki poniesione na szkolenie osób niekwalifikujących się do udziału w 
szkoleniu

• brak realizacji przez Beneficjenta działań przewidzianych w projekcie

Przykłady nieprawidłowości
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DANE OLAF-A

Pod względem finansowym największe straty 
spowodowały nieprawidłowości w ramach realizacji 

zamówień publicznych (ok. 50%), następnie: 
stwierdzenie sfałszowania dokumentów, wydatki 
niekwalifikowane, brak realizacji projektu, brak 

dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, 
błędy we wnioskach o dofinansowanie, 
nieprzestrzeganie warunków umowy.
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Dziękuję za uwagę

renata.stefaniak@wp.pl

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