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„Kwalifikowalność wydatków 

w ramach RPO WP na lata 2014-2020” 
Szkolenie dla wnioskodawców w zakresie EFRR 

w kontekście ogłoszonych lub planowanych naborów w ramach osi III-VI

Rzeszów, 20 i 21.04.2017r.

Departament Zarządzania RPO
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

© ACCES CONSULTING

Plan zajęć:

• Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych z EFRR

w ramach RPO WP 2014-2020

• Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej

konkurencji – zmiany w zakresie wyboru wykonawców

• Kluczowe aspekty kwalifikowalności w kontekście ogłoszonych

i planowanych projektów EFRR w ramach RPO WP 2014-2020

• Wydatki niekwalifikowalne
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Kwalifikowalność wydatków w projektach 

współfinansowanych z EFRR 

w ramach RPO WP 2014-2020

© Ingrid Szrajer

Kwalifikowalność wydatków

Kwalifikowalność wydatków oceniana jest wielokrotnie:

• podczas oceny WoD,

• w trakcie realizacji projektu, poprzez weryfikację wniosków o płatność

beneficjenta oraz w trakcie kontroli projektu, szczególnie kontroli

na miejscu,

• po zakończeniu projektu

© ACCES CONSULTING
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Matryca kwalifikowalności

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące

warunki:

• został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie

o dofinansowanie,

• jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa

krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej,

jeśli mają zastosowanie,

• jest zgodny z RPO WP 2014-2020 i SZOOP,

• jest zgodny z Wytycznymi kwalifikowalności i innymi warunkami uznania go

za wydatek kwalifikowalny, określonymi przez IZ RPO WP,

© ACCES CONSULTING

Matryca kwalifikowalności

• został uwzględniony we Wniosku o dofinansowanie,

• został poniesiony zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie,

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

z realizacją projektu,

• został dokonany w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

• został należycie udokumentowany,

• został wykazany we wniosku o płatność,

• dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót

zrealizowanych. © ACCES CONSULTING
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Kwalifikowalność wydatków 
w czasie

• Co się stanie jeśli zmienią się Wytyczne kwalifikowalności?

© ACCES CONSULTING

Do oceny kwalifikowalności 

poniesionych wydatków stosuje się 

wersję Wytycznych

obowiązującą w dniu poniesienia 

wydatku

Faktyczne 
poniesienie wydatku

Do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie

poniesiony przez beneficjenta w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków

pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego

Główne wyjątki:

• amortyzacja

• kompensata

• wkład niepieniężny, po uzgodnieniu z IZ RPO WP

© ACCES CONSULTING
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Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa

• W przypadku działalności finansowanej ze środków UE, istnienie

projektu oraz dowody na to że był on zarządzany zgodnie

z regulacjami i przepisami mogą być potwierdzone (wstecz) jedynie

poprzez odpowiednią dokumentację projektową

• Dlatego tak ważne jest na bieżąco gromadzenie oraz przechowywanie

całości dokumentacji projektowej

© ACCES CONSULTING

Dokumentacja projektowa

• Dokumenty związane z realizacją projektu (bez pomocy publicznej) powinny

być przechowywane przez wszystkich beneficjentów - przez okres 2 lat

od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do KE zestawienia

wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego

projektu.

• IZ informuje beneficjentów o dacie rozpoczęcia ww. okresu. Okres ten

może zostać przerwany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego

albo na uzasadniony wniosek KE. Umowa o dofinansowanie może określać

bardziej szczegółowe lub odmienne warunki dotyczące przechowywania

dokumentacji

© ACCES CONSULTING
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Dokumentacja projektowa

• Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura, inny dokument

księgowy o równoważnej wartości dowodowej

• Opis dokumentu:

�Pierwsza strona: 

• Dla Osi I – VI adnotacja: „Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 –2020", w przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo
ze środków dotacji celowej z budżetu Państwa, do powyższego opisu należy
odpowiednio dodać: „oraz z budżetu Państwa".

• Numer ewidencyjny lub księgowy (co do zasady zamieszczony w prawym, 
górnym rogu dokumentu). 

© ACCES CONSULTING

Dokumentacja projektowa

�Druga strona: 

• Numer umowy o dofinansowanie projektu,

• Deklarowana łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w formie adnotacji
np. „Wydatek kwalifikowalny wynosi …. PLN”, jak również wydatków poza
projektem jeżeli występują w ramach faktury/dokumentu księgowego
o równoważnej wartości dowodowej.

• Informacja o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej
dokumentu,

• Opis faktury zawierający oświadczenie beneficjenta w zakresie stosowania
procedur w sprawie udzielania zamówień:

• „Wydatki poniesione są zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z … r. Nr … poz. …) na podstawie art. …. ust./pkt
….” - podany art. będzie wskazywał na zastosowany tryb np. przetarg
nieograniczony lub na powód wyłączenia przepisów ustawy.

© ACCES CONSULTING
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Dokumentacja projektowa

• Beneficjenci udzielający zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy PZP 
mają obowiązek zamieszczania następującego opisu: 

• "Wydatki zostały poniesione zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP
w sprawie udzielania zamówień" oraz „Wartość szacunkowa
zamówienia wyniosła … zł” (wartość szacunkową należy podać
w kwocie netto bez podatku VAT od towarów i usług).

© ACCES CONSULTING

Wartość szacunkowa zamówienia: 20 - 50 tys. zł Wartość szacunkowa zamówienia > 50 tys. zł

„Ogłoszenie na stronie IZ z dnia ………” (data
wysłania na stronę zamowieniarpo.podkarpackie.pl)
lub

„Ogłoszenie na stronie z dnia ..….” (data
opublikowania ogłoszenia na własnej stronie www)
lub

„W dniu … przesłano 3 zapytania ofertowe”

(daty wysłania zapytań ofertowych do min. 3
potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje
trzech potencjalnych wykonawców danego

zamówienia publicznego)

Wszczęcie postępowania po podpisaniu UoD:

„Ogłoszenie w bazie konkurencyjności z dnia

…… nr ogłoszenia ……”

Wszczęcie postępowania po podpisaniu UoD:

Ogłoszenie na stronie IZ z dnia ……” (data
wysłania ogłoszenia o zamówieniu na stronę
internetową
www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl),
W dniu … przesłano 3 zapytania ofertowe”

Dokumentacja projektowa

• Jeśli FV dotyczy środka trwałego - oświadczenie, iż zakupiony środek
trwały jest nowy bądź używany (n/d nieruchomości) oraz dodatkowo dla
projektów rozliczanych w ramach osi priorytetowych II – VI przez
beneficjentów nie będących MŚP, na odwrocie dokumentu
potwierdzającego zakup środka trwałego, należy zamieścić oświadczenie, iż
zakupiony środek trwały został ujęty w ewidencji środków trwałych.

• Informacja w zakresie źródeł finansowania wkładu własnego beneficjenta
w przypadku, gdy pochodzi on z dotacji zewnętrznych, ze wskazaniem
kwoty dotyczącej wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowanych
(jeżeli występują).

• W przypadku przedsiębiorstw „Wydatek kwalifikowalny wynikający
z niniejszej faktury nie został sfinansowany ze środków instrumentów
finansowych pochodzących z RPO WP, bądź innych programów
współfinansowanych ze środków UE”.

• Oświadczenia podpisuje osoba upoważnioną do działania w imieniu
beneficjenta, wskazana w umowie o dofinansowanie projektu.

© ACCES CONSULTING
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Dokumentacja projektowa

W przypadku gdy:

• wydatki kwalifikowalne są częściowo objęte i nieobjęte pomocą publiczną
należy zamieścić stosowny opis w tym zakresie,

• podatek VAT w danej fakturze jest częściowo kwalifikowalny z uwagi na
możliwość jego częściowego odzyskania należy podać podstawę prawną
z ustawy o podatku od towarów i usług, która ma zastosowanie do
odliczenia podatku.

• płatność dokonywana jest w walucie obcej, ma fakturze/dokumencie
księgowym o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić:

• kurs waluty wynikający z daty przeprowadzenia operacji zakupu (z podaniem
daty i numeru tabeli NBP).

• kurs waluty po jakim została dokonana bądź wyceniona zapłata, stosowany
zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą przez beneficjenta oraz jego datę,

• równowartość faktury w PLN przeliczoną według powyższych kursów.

Kwalifikowalnym jest wydatek faktycznie poniesiony, jako zapłata za fakturę wyrażoną
w walucie obcej, przeliczoną na PLN.

© ACCES CONSULTING

Dokumentacja projektowa

Jeśli:

• nie ma możliwości opisania oryginału faktury/dokumentu księgowego
na odwrocie, można sporządzić je na oddzielnej kartce z adnotacją
„Załącznik do FV……….” i trwale spiąć z fakturą,

• u Beneficjenta funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów,
dopuszcza się możliwość zamieszczania wszystkich wymaganych
elementów opisu na drugiej stronie oraz numeru
ewidencyjnego/księgowego w załączniku, który będzie możliwy do
zidentyfikowania z fakturą/równoważnym dokumentem np. za pomocą
kodu kreskowego

przy czym opis na odwrocie faktury powinien wówczas zawierać

przynajmniej:

• numer umowy, 

• adnotację, że pozostałe elementy opisu znajdują się w załączniku. 

© ACCES CONSULTING
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Podwójnego finansowanie

Zakaz podwójnego finansowania, czyli

• niedozwolonego rozliczenia całkowitego lub częściowego danego

wydatku dwa razy w ramach dofinansowania lub wkładu własnego

w ramach tego samego lub różnych projektów współfinansowanych

ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych

środków publicznych.

• otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części

projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych,

unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków

kwalifikowalnych projektu lub części projektu,

© ACCES CONSULTING

Podwójnego finansowanie

• zakup środka trwałego w ramach jednego projektu unijnego,

a następnie rozliczenie kosztów jego amortyzacji w ramach innego

projektu unijnego

• zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków EFSI, a następnie

odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa,

• 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

© ACCES CONSULTING
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Projekty generujące dochód

Projekty generujące dochód po ukończeniu realizacji to:

• projekty współfinansowane z EFRR, których całkowity koszt kwalifikowalny

przekracza 1 mln EUR, obejmując inwestycje w infrastrukturę, korzystanie

z której podlega opłatom bezpośrednio ponoszonym przez korzystających

lub

• wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntów lub budynków lub

dzierżawę gruntów lub najem budynków lub wszelkie inne odpłatne

świadczenia, dla których wartość bieżąca przychodów przewyższa wartość

bieżącą kosztów operacyjnych w danym okresie referencyjnym.

© ACCES CONSULTING 

Projekty generujące dochód

• Koszty kwalifikowalne projektu są z góry pomniejszane z uwzględnieniem

potencjału generowania dochodów przez dany projekt w konkretnym

okresie odniesienia (okresie referencyjnym) obejmującym zarówno

realizację projektu, jak i okres po jego ukończeniu, zgodnie z jedną z metod:

• zryczałtowanej stawki procentowej dochodów dla danego typu

operacji

• zdyskontowanego dochodu operacji (tzw. „luka finansowa”)

• gdy nie ma możliwości obiektywnego określenia dochodów

z wyprzedzeniem dochód netto wytworzony w okresie 3 lat

od zakończenia projektu jest odliczany od wydatków deklarowanych

Komisji.
© ACCES CONSULTING 
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Dochody w projekcie

• Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu, który nie został wzięty

pod uwagę w czasie zatwierdzania projektu, zostaje odjęty od wydatków

kwalifikowalnych operacji we wniosku o płatność końcową złożonym przez

beneficjenta. Dochody te pomniejszają w całości wydatki kwalifikowalne

projektu, pod warunkiem że powstały wyłącznie w związku z kosztami

kwalifikowanymi (w przeciwnym razie proporcjonalnie). Zasada ta nie ma

zastosowania do instrumentów finansowych, pomocy technicznej,

projektów generujących dochód po ukończeniu.

• Dochodem nie są kary umowne, zatrzymane wadium, kaucja i ulgi ZUS/US

© ACCES CONSULTING 

© ACCES CONSULTING

Wybór wykonawców 

poniżej progów ustawy PZP
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Wybór wykonawców

IZ zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie oraz Wytycznych

kwalifikowalności do ponoszenia wydatków w sposób w sposób celowy,

oszczędny, przejrzysty, racjonalny i efektywny:

a w przypadku zamówień                           

o wartości szacunkowej 

przekraczającej 50 tys. PLN netto             

w sposób zapewniający                                 

zachowanie uczciwej konkurencji                       

i równe traktowanie wykonawców

© ACCES CONSULTING

Wybór wykonawców

• Ustalając wartość zamówienia publicznego, należy odnieść się do całego

projektu (w przypadku jednostek podlegających ustawie PZP także do pozostałej

działalności) oraz wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia

następujących przesłanek (nie wolno dzielić zamówienia):

© ACCES CONSULTING
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Wybór wykonawców

• Ocena tożsamości czasowa zamówienia - w projektach UE przyjmuje się,

że w przypadku zamówień, których zakres i wartość można ustalić na cały okres

realizacji projektu (budżet i harmonogram), oszacowania ich wartości dokonuje się

z uwzględnieniem całego okresu realizacji projektu.

• Ocena tożsamości przedmiotowej – powinna prowadzić do wyodrębnienia

nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo

braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość.

• Ocena tożsamości podmiotowej – możliwość wykonania zamówienia przez

jednego wykonawcę

© ACCES CONSULTING

Wybór wykonawców

Zalecenia UZP (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy)

• W praktyce z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia

w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest

możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. wykonanie

poszczególnych zamówień wymaga spełnienia przez wykonawców

odmiennych warunków). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane

zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje

możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do

czynienia z jednym zamówieniem (usługi doradcze w projekcie EFS Pismo

MRiF z 31.10.2016, DZF.IV.7620.6.2016.DS.1).

© ACCES CONSULTING



2017-04-14

14

Wybór wykonawców

• Szacowania wartości zamówienia należy dokonać zg. z art. 32-35 PZP

z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień

uzupełniających bazując na:

• kosztorysie inwestorskim lub programie funkcjonalno – użytkowym jeżeli przedmiotem

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych lub planowanych kosztach prac

projektowych i robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

• łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12

m-cy/roku budżetowym, z uwzględnieniem zapisów art. 34 PZP jeżeli przedmiotem

zamówienia są usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające

wznowieniu w określonym czasie

© ACCES CONSULTING

Wybór wykonawców

• aktualnych cenach rynkowych poprzez rozeznanie rynku wśród potencjalnych

wykonawców (gdy na rynku nie istnieje 3 potencjalnych wykonawców, należy

przedstawić uzasadnienie wskazujące na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt).

• Należy udokumentować sposób oszacowania wartości zamówienia

• Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział

skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej.

• W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów

ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia

publicznego ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.

© ACCES CONSULTING
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Wybór wykonawców

• Oszacowana wartość zamówienia powinna być ważna w chwili publikacji

ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z art. 35 ustawy Pzp – max 3 m-ce przed

udzieleniem zamówienia, a jeżeli są to roboty budowlane, ustalenia

wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesiące przed

dniem wszczęcia postępowania (jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpi

zmiana okoliczności mających wpływ na ustaloną już wartość zamówienia, przed

wszczęciem postępowania należy dokonać ponownego oszacowania jego wartości)

© ACCES CONSULTING

Wybór wykonawców

Udzielając zamówienia w ramach projektu należy przestrzegać:

• Ustawy PZP – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem

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

• zasady konkurencyjności w przypadku:

• beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania PZP,

w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. zł netto,

tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),

• beneficjenta, zobowiązanego do stosowania PZP, w przypadku zamówień

o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto, jednak nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

© ACCES CONSULTING
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Wybór wykonawców

W latach 2014-2020 wszyscy beneficjenci projektów unijnych dokonując wyboru

wykonawców mają obowiązek stosować (w przypadku beneficjentów zobowiązanych

do stosowania PZP do wysokości progów PZP):

UWAGA: 

Wytyczne IZ 
RPO WP na 

lata 2014-2020 
w sprawie 
udzielania 
zamówień 

współfinanso-
wanych ze 

środków EFRR,             
w stosunku do 

których nie 
stosuje się 

Ustawy Prawo 
Zamówień 

Publicznych 

z 07.03.2017 r.
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> 50 tys. 
zł netto

od 20 do 50 
tys. zł netto 
oraz 
zamówień 
zwolnionych 
z zasady 
konkuren-
cyjności

< 20 
tys. zł 
netto

> 50 tys. 
zł netto

© ACCES CONSULTING

Zamówienia < 20 tys. zł

Zamówienia, o wartości szacunkowej poniżej kwoty 20 tys. zł netto, należy

udzielać zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy

o finansach publicznych

• w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych

efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków

służących osiągnięciu założonych celów.

• dokumenty potwierdzające taki wybór to np.: porównanie cenników,

katalogów, ofert pisemnych lub ze stron internetowych itp.

© ACCES CONSULTING
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Rozeznanie rynku

• Rozeznanie rynku prowadzone w przypadku wydatków o wartości od 20 tys.

PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, ma na celu potwierdzenie, że

wybór dostawcy/wykonawcy został dokonany w sposób przejrzysty,

racjonalny i efektywny, a dana usługa, dostawa lub robota budowlana

została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

• istnieje obowiązek udokumentowania rozeznania rynku co najmniej przez:

• upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub

stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl i zebrania ofert lub

• potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych

wykonawców (o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych

wykonawców danego zamówienia), wraz z otrzymanymi ofertami.

© ACCES CONSULTING

Rozeznanie rynku

• W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego

lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano

ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych

z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat

ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu.

• Zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane.

© ACCES CONSULTING
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Zasada konkurencyjności

Stosując zasadę konkurencyjności beneficjent w zapytaniu ofertowym:

• opisuje przedmiot zamówienia (zg. ze Wspólnym Słownikiem Zamówień)

• wskazuje warunki udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy - nie można formułować

warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania

zamówienia), kryteria oceny oferty odnoszących się do przedmiotu zamówienia,

sformułowanych jednoznacznie i precyzyjnie (jakość, funkcjonalność, parametry

techniczne, aspekty społeczne, serwis, koszty eksploatacji, cena), informację

o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów

oceny oferty,

• opisuje sposób oceny warunków i przyznawania punktacji za spełnienie danego

kryterium oceny oferty,

© ACCES CONSULTING

Zasada konkurencyjności

• wskazuje termin składania ofert (w przypadku dostaw i usług min. 7 dni kalendarzowych,

a w przypadku zamówień pow. 209 000 euro 30 dni i 14 w przypadku robót budowlanych,

a w przypadku zamówień przekraczającej 5 225 000 euro 30 dni),

• termin realizacji umowy,

• informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,

• określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się

możliwość zmiany takiej umowy

• informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką

możliwość przewiduje.

© ACCES CONSULTING
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Zasada konkurencyjności

• Beneficjent nie będący podmiotem zobowiązanymi do stosowania PZP nie może

udzielać zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo:

• uczestniczącym w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadającym min. 10 % udziałów lub akcji,

• pełniącym funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

• pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki

lub kurateli.

Kierownik zamawiającego składa oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami. Osoby

wykonujące czynności w postępowaniu składają oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów.

© ACCES CONSULTING

Zasada konkurencyjności

Beneficjent ma obowiązek upublicznienia zapytania poprzez:

• umieszczenie go na stronie internetowej

www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

wskazanej w komunikacie Ministra Rozwoju

• Jeśli beneficjent rozpoczyna działania w projekcie przed podpisaniem umowy

o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien

wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców,

o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego

zamówienia oraz upublicznić to zapytanie na stronie internetowej Instytucji

Zarządzającej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl .

© ACCES CONSULTING
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Zasada konkurencyjności

W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:

• wpłynie tylko jedna ważna oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności

za spełnioną,

• nie wpłynie żadna oferta/żadna ważna oferta lub wpłynęły tylko oferty

podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni

z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu –

dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania

procedury zasady konkurencyjności

© ACCES CONSULTING

Zasada konkurencyjności

© ACCES CONSULTING

Informacja o sposobie 
upublicznienia zapytania 

Wykaz ofert

Informacja o braku powiązań 

Informacja o spełnieniu 
warunków udziału                                
w postępowaniu

Informacja o wagach 
przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i sposobie 
przyznawania punktacji

Wybór oferty 

wraz z uzasadnieniem

Protokół
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Zasada konkurencyjności

• Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki

zostało upublicznione zapytanie ofertowe (z wyłączeniem obowiązku

publikacji na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl).

• Protokół i umowa muszą być zawarte w formie pisemnej.

• W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy,

można podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu

o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

• Nie można dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy,

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana taka

możliwość oraz zostały określone warunki takiej zmiany.
© ACCES CONSULTING

Zasada konkurencyjności

Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:

• zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy i usługi zwolnione

ze stosowania ustawy PZP, określone w art. 4 przy czym nabycie własności

lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości przez

podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp z pominięciem zasady

konkurencyjności jest możliwe jedynie w przypadku braku powiązań

osobowych i kapitałowych

• zamówień udzielanych przez beneficjentów wybranych w trybie określonym

w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) lub w ustawie

o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi do realizacji projektu

formule PPP (projekt hybrydowy).
© ACCES CONSULTING
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Wybór wykonawców

W przypadku 
naruszenia przez 

zamawiającego zasad 
udzielania zamówienia, 

całość lub część 
wydatków może zostać 

uznane za 
niekwalifikowalne.

© ACCES CONSULTING

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 

z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie warunków 

obniżania wartości korekt 
finansowych oraz wydatków 
poniesionych nieprawidłowo

związanych z udzielaniem 
zamówień

© ACCES CONSULTING

Kluczowe aspekty kwalifikowalności w kontekście 

ogłoszonych i planowanych projektów EFRR  

w ramach RPO WP 2014-2020

© Ingrid Szrajer
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Nieruchomość

Zakup nieruchomości kwalifikuje się do współfinansowania jeżeli:

Zawiera się 

we WoD i UoD

Jest niezbędna do realizacji 

projektu i wykorzystana do 

celów jego realizacji

Cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej 

nieruchomości, a jej wartość potwierdzona 

jest operatem szacunkowym sporządzonym 

przez uprawnionego rzeczoznawcę

Nieruchomość

Wydatkiem kwalifikowanym objętym limitem 10% całkowitych wydatków

kwalifikowalnych projektu będą wydatki poniesione na (NIE w działaniu 3.1):

• nabycie nieruchomości zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych

(w tym odszkodowania za przejęte nieruchomości),

• obowiązkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia obszaru

ograniczonego użytkowania zg. z art. 135 i 136 Prawa ochrony środowiska

• nabycie prawa użytkowania wieczystego,

• nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone

prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie).

© ACCES CONSULTING
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Nieruchomość

Sposób wyliczenia limitu kosztów kwalifikowanych na zakup nieruchomości:

przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów

opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

Wydatki kwalifikowane 

w kategorii „Zakup 

nieruchomości” 

≤ 1/9 x 

całkowite wydatki kwalifikowane 

dla projektu (z wyłączeniem 

wydatków w kategorii „Zakup 

nieruchomości”)

© ACCES CONSULTING

Zakup nieruchomości

Limitowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych nie podlegają:

• wydatki na prace budowlane, niezbędne dla realizacji projektu oraz opisane

we WoD i wskazane w UoD

• wydatki związane z adaptacją lub remontem budynku, niezbędne

dla realizacji projektu oraz opisane we WoD i wskazane w UoD

Niedozwolony jest zakup nieruchomości, który wiąże się koniecznością zapłaty

przez beneficjenta za swoją rzecz lub jego jednostki organizacyjnej.

© ACCES CONSULTING
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Zakup nieruchomości

Dodatkowe koszty kwalifikowane zw. z zakupem nieruchomości (jeśli niezbędne):

• koszt uzyskania prawa dostępu do terenu budowy podczas realizacji

projektu, w tym praw do terenu, np. na potrzeby zaplecza budowy,

czy tymczasowego posadowienia urządzeń,

• odszkodowania za utracone zbiory i naprawą szkód, opłaty

lub odszkodowania za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie

realizacji projektu oraz należności i opłaty roczne z tytułu wyłączenia

gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz odszkodowania z tytułu

przedwczesnego wyrębu drzewostanu w odniesieniu do gruntów leśnych.

© ACCES CONSULTING

Roboty budowlane

Wydatki na roboty budowlane niezbędne dla realizacji projektu będą

kwalifikowalne, pod warunkiem ich zgodności z obowiązującym prawem -

szczególną czujność należy zachować w zakresie:

• rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie ostatecznej i ważnej decyzji

o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi,

• wypełnienia wymagań wskazanych w decyzji o pozwoleniu na budowę,

• zrealizowania zakresu przedsięwzięcia zgodnie z warunkami zawartymi
w decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym,

• prowadzenia poprawnej dokumentacji budowy,

• posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
dla realizowanego przedsięwzięcia.

© ACCES CONSULTING
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Roboty budowlane

Kosztem kwalifikowalnym będą:

• wyburzenie budynków znajdujących się na nieruchomościach niezbędnych

do realizacji inwestycji,

• przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją

(np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien

światłowodowych),

• odtworzenie nawierzchni (np. na trasie sieci działanie 3.1 - drogi, chodnika,

terenów zielonych i in. infrastruktury towarzyszącej - w zakresie związanym

z realizacją sieci ciepłowniczej, celem doprowadzenia do stanu

pierwotnego),
© ACCES CONSULTING

Roboty budowlane

Dostępność projektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

• Kosztem kwalifikowalnym w działaniu 5.3 Infrastruktura kolejowa będzie

budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów obsługi podróżnych

na stacjach i przystankach osobowych, wraz z zagospodarowaniem

bezpośredniego otoczenia, w tym perony, wiaty, bezkolizyjne przejścia przez

tory, urządzenia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

• W działaniu 6.1 Potencjał endogeniczny typ projektu 2 Roboty budowlane

i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze, przestrzenne i kulturowe - koszt

dostosowania infrastruktura do potrzeb ON będzie kosztem

kwalifikowalnym.

© ACCES CONSULTING
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Roboty budowlane

Kosztem kwalifikowalnym w działaniu 3.1 Rozwój OZE będą:

• roboty przygotowawcze bezpośrednio związane z montażem jednostek
wytwarzających energię w oparciu o OZE,

• roboty rozbiórkowe zw. z demontażem dotychczasowego źródła energii,

• instalacje, urządzenia i obiekty niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania danej instalacji

• roboty budowlane i/lub wyposażenie zw. z podłączeniem ww. instalacji
do sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych / ciepłowniczych.
Kwalifikowalne są wydatki poniesione na wykonanie przyłącza, w tym
opłaty za przyłączenie na rzecz operatora sieci, których koszt ponosi
wnioskodawca/partner projektu - w przypadku sieci elektroenergetycznych
wydatki kwalifikowalne mogą dotyczyć tylko sieci niskiego i średniego
napięcia oraz urządzeń transformatorowych niezbędnych w celu
przyłączenia OZE do sieci dystrybucyjnej,

• wykonanie nowej, przebudowa, rozbudowa instalacji odgromowej. 
© ACCES CONSULTING

Roboty budowlane

Kosztem kwalifikowanym w działaniu 5.2 Terminale przeładunkowe są także:

• roboty budowlane zw. z infrastrukturą towarzyszącą, w tym zapleczem

administracyjno-socjalnym

• infrastruktura techniczna lub operacyjna, w tym place składowe

i przeładunkowe, magazyny, parkingi, drogi wewnętrzne.

© ACCES CONSULTING
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Roboty budowlane

Kosztem kwalifikowalnym w działaniu 5.3 Infrastruktura kolejowa będą roboty

budowlane i/lub wyposażenie dotyczące modernizacji/rehabilitacji/rewitalizacji

infrastruktury kolejowej o znaczeniu regionalnym (linie kolejowe, w tym

wąskotorowe), w tym m.in.:

• (Prze)budowa/rozbudowa kolejowych obiektów inżynierskich -mostów i wiaduktów,

• przystosowanie infrastruktury kolejowej do wymogów ochrony środowiska (np.

kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, odparowujące, sączki, separatory itp.),

• modernizacja systemów sterowania ruchem kolejowym oraz budowa

zintegrowanych systemów zarządzania ruchem wraz z niezbędną infrastrukturą

(w tym przystanków i urządzeń wchodzących w skład systemu sterowania ruchem pojazdów,

kolejowym, systemy informacji dla pasażerów transportu zbiorowego),

• przebudowa przejazdów kolejowych, (prze)budowa bezkolizyjnych przejść

dla pieszych.
© ACCES CONSULTING

Roboty budowlane

Kosztem kwalifikowalnym w działaniu 5.3 Infrastruktura kolejowa będą roboty

budowlane i/lub wyposażenie dotyczące kolejowej infrastruktury dworcowej

jeśli są elementem projektu związanego z liniami kolejowymi, w tym m.in.:

• dostosowanie obiektu do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, 

• informacja pasażerska (w tym nagłośnienie) i zegarowa, 

• tablice informujące o odjazdach/przyjazdach/opóźnieniach pociągów, 

• monitoring bezpieczeństwa podróżnych, 

• biletomaty, 

• zaplecze sanitarne dla podróżnych, 

• zakup i montaż elementów małej architektury typu ławki, rowerowe stanowiska postojowe, 
śmietniki, 

• wykorzystanie OZE na potrzeby dworca, 

• budowa miejsc postojowych, koszty związane z przystosowaniem infrastruktury dworcowej 
do potrzeb działalności komercyjnej. 

© ACCES CONSULTING
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Roboty budowlane

Kosztem kwalifikowalnym w działaniu 6.1 Potencjał endogeniczny będą:

• Typ projektu 1 - roboty budowlane i związane z nimi trwale zainstalowane

wyposażenie, dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej niezbędne

do świadczenia usług uzdrowiskowych oraz dot. infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych.

• Typ projektu 2 dla gmin innych niż uzdrowiskowe - roboty budowlane i/lub

wyposażenie dotyczące infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze, przestrzenne i kulturowe, poza

wskazanymi gminami uzdrowiskowymi na terenach, dla których sporządzono operat

uzdrowiskowy lub które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej

(publicznie dostępna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna)

© ACCES CONSULTING

Roboty budowlane

Kosztem kwalifikowalnym w działaniu 6.1 Potencjał endogeniczny będą

roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące poprawy wydajności

energetycznej budynków (termomodernizacja) powiązane z głównym

przedmiotem projektu (np. dotyczące tego samego obiektu, w którym

przewidziano szersze roboty budowlane), w tym także zakup i instalację

urządzeń OZE, jako element szerszego projektu.

Kosztem kwalifikowanym będzie także dostosowanie obiektu do potrzeb

osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Wspieranie inwestycji dotyczących zakładów lecznictwa uzdrowiskowego jest

możliwe wyłącznie na terenie obszarów posiadających status uzdrowiska.
© ACCES CONSULTING



2017-04-14

30

Środki trwałe

Środki trwałe, które mogą stanowić wydatek kwalifikowalny to:

• środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu, pod

warunkiem ich wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz

z uzasadnieniem konieczności ich zakupu (okres realizacji projektu, opis

posiadanych przez beneficjenta środków trwałych, wybór metody

pozyskania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

niezbędnych do realizacji projektu) oraz pod warunkiem

• włączenia ich w rejestr środków trwałych beneficjenta i traktowania jako

wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości,

• posiadania przez nie właściwości technicznych, niezbędnych do realizacji

przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujących norm

i standardów. © ACCES CONSULTING

Środki trwałe

Dodatkowe koszty kwalifikowalne związane z zakupem środków trwałych:

• rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń OZE 

(3.1), 

• środki transportu służące do przeładunku towarów w 5.2 (ciągniki, wózki)               

i systemy teleinformatyczne i inne urządzenia wykorzystywane tylko przy 

świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych. 

• zakup nowych pojazdów szynowych w 5.3 (elektrycznych lub spalinowych)

dla potrzeb wojewódzkich przewozów pasażerskich lub modernizacja

taboru kolejowego zg. z definicją modernizacji zawartą w Rozp. Ministra

Infrastruktury z 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych

eksploatacji pojazdów kolejowych
© ACCES CONSULTING
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Środki trwałe

W projektach działania 6.1 typ 1 – uzdrowiska, kosztem kwalifikowanym

będzie:

• wyposażenie, sprzęt, urządzenia i instalacje niezbędne do wykonywania zabiegów

leczniczych, w tym diagnostyki i rehabilitacji leczniczej,

• wyposażenie zaplecza pobytowego zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,

niezbędne do prowadzenia usług leczniczych, w tym wyposażenie:

• zaplecza noclegowego, stołówkowego i ogólnodostępnych pomieszczeń, np. holu, szatni,

stref wypoczynkowo-rekreacyjnych, kuchni w meble i sprzęt (np. lodówki, zamrażarki,

kuchenki, okapy, zmywarki), czajniki elektryczne i telewizory, suszarki do włosów,

• gabinetów zabiegowych, lekarskich, pielęgniarskich i administracji medycznej, niezbędne

do właściwej obsługi osób korzystających z obiektu, w tym sprzęt informatyczny,

telekomunikacyjny, oprogramowanie.

© ACCES CONSULTING

Środki trwałe

UWAGA:

• Urządzenia wchodzące w skład instalacji OZE (3.1) muszą być fabrycznie nowe oraz

spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm – w zakresie OZE muszą

one posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą nie

starszą niż sprzed 2012r lub tam gdzie nie wymagane certyfikaty - europejskie

oznakowanie CE,

• Pojazdy szynowe (5.2) muszą posiadać świadectwo/certyfikat dopuszczenia do

eksploatacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wydanego przez Urząd

Transportu Kolejowego oraz muszą być dostosowane do potrzeb osób

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

• Środki trwałe tylko nowe w działaniu 6.1 Potencjał endogeniczny

© ACCES CONSULTING
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Amortyzacja

• W przypadku środków trwałych wykorzystywanych w celu wspomagania

procesu wdrażania projektu (np. system do zarządzania projektem –

niekwalifikowane w działaniach 3.1, 5.2, 5.3 i 6.1):

• mogą one stanowić wydatek kwalifikowalny wyłącznie w wysokości

odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one

wykorzystywane na rzecz projektu

• w przypadku wykorzystywania ich do innych zadań niż te założone

w projekcie, kwalifikowalne będą odpisy amortyzacyjne dokonane w okresie

realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji

projektu

© ACCES CONSULTING

Amortyzacja

Koszty amortyzacji są kwalifikowane jeżeli:

• dotyczą aktywów, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu

i bezpośrednio wykorzystywane do jego wdrażania,

• odnoszą się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu,

• zostały dokonane zgodnie z ustawą o rachunkowości,

• wydatki poniesione na ich zakup nie zostały zgłoszone jako wydatki kwalifikowalne,

ani też zakup środka trwałego nie był współfinansowany ze środków unijnych

ani z dotacji krajowych

• dotyczą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały

zakupione w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie są zawyżone

© ACCES CONSULTING
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Leasing

• Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione w związku

z technikami finansowania, które nie powodują natychmiastowego

przeniesienia prawa własności do danego dobra na beneficjenta (podmiot

użytkujący).

• Do współfinansowania kwalifikują się następujące formy leasingu: leasing

finansowy, leasing operacyjny oraz leasing zwrotny.

• W przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza

końcową datę kwalifikowalności wydatków, wydatkami kwalifikującymi się

do współfinansowania są, wyłącznie zapłacone w okresie kwalifikowalności

projektu raty leasingowe, których termin płatności przypada na ten okres

zgodnie z UoD.

© ACCES CONSULTING

Leasing

Kosztem kwalifikowanym jest część raty leasingowej związanej ze spłatą  

kapitału leasingowanego dobra tylko w okresie kwalifikowalności

Nie będzie kosztem kwalifikowanym

• podatek, 

• marża finansującego, 

• odsetki od refinansowania kosztów, 

• koszty ogólne i opłaty ubezpieczeniowe,

• koszty montażu oraz dostosowania środków trwałych do używania,

• koszty wymiany części związanych z leasingowanym sprzętem.

© ACCES CONSULTING
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© ACCES CONSULTING

Trwałość projektów

© Ingrid Szrajer

Trwałość

• W przypadku operacji obejmujących inwestycje w infrastrukturę lub

inwestycje produkcyjne, trwałość projektu powinna być zachowana przez

okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów

dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności

końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie

z zasadami pomocy publicznej.

• Za datę płatności końcowej, uznaje się moment finansowego rozliczenia

wniosku o płatność końcową (datę obciążenia rachunku płatnika przy

końcowej refundacji, a w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia

wniosku o płatność końcową).

© ACCES CONSULTING
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Trwałość

• Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia co najmniej

jednej z poniższych przesłanek:

• zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano, albo

• nastąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, który daje

przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,

albo

• nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele

lub warunki realizacji, które mogłyby doprowadzić do naruszenia jego

pierwotnych celów.

© ACCES CONSULTING

Trwałość

• Naruszenie zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu przez

beneficjenta środków otrzymanych na realizację projektu,

wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych,

proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości

• 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.

© ACCES CONSULTING
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VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowany

tylko wtedy gdy:

� został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta,

oraz

� Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

i usług oraz rozporządzeń do tej ustawy (zg. z art. 86 ust. 1 podatnikom VAT

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku

naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi

wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych).

© ACCES CONSULTING

VAT

• Beneficjent składa „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”, dotyczące

możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją

projektu. Oświadczenie powinno zostać zaktualizowane w przypadku

nabycia przez beneficjenta prawa do odzyskania podatku VAT

• Ani Instytucja Wdrażająca ani Pośrednicząca ani Zarządzająca nie będą

wydawać opinii dotyczących podatków…

© ACCES CONSULTING

Uwaga – w działaniu 
3.1 Rozwój OZE

VAT jest kosztem 
niekwalifikowanym
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Informacja i promocja

Wydatki na działania informacyjno-promocyjne należy mogą stanowić wydatki

kwalifikowalne w ramach realizowanych projektów, jeśli:

• są zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych

polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem wnioskodawcy

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji

i promocji

• zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu

• są zasadne, odpowiadają wielkości projektu, jego celowi i rodzajowi

• NIE dla gadżetów, wydatków na cele reprezentacyjne, których nie można

jednoznacznie uznać za związane z promocją projektu, przedmiotów

o charakterze upominkowym

© ACCES CONSULTING

Informacja i promocja

Kwalifikowalne wydatki na działania informacyjno-promocyjne RPO WP:

© ACCES CONSULTING

Projekty w ramach osi III-VI o wartości dofinansowania – nie dotyczy działania 3.1

większej niż 500 000 EUR do 500 000 EUR 

Zakup i montaż 
tablic informacyjnych i pamiątkowych

(max. kwalifikowalny koszt 1 tablicy
to 1.500 zł)

Zakup trwałego plakatu

(max. kwalifikowalny koszt 1 plakatu
to 50 zł)
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Przygotowanie i nadzór

Koszty kwalifikowane związane z przygotowaniem projektu i dokumentacją

techniczną (jeśli nie występuje pomoc publiczna):

• koszt dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

• wynagrodzenie rzeczoznawcy za operat szacunkowy,

• opłaty notarialne,

• studium wykonalności lub ich elementów, do wysokości:

• dla projektów realizowanych w ramach działań/poddziałań: 1.5, 3.3.3,

3.4, 4.3.3, 4.6, 5.5, 6.5 do 45 000 zł,

• w ramach pozostałych działań/poddziałań wynosi do 15 000 zł,

© ACCES CONSULTING

Przygotowanie i nadzór

• niezbędne decyzje administracyjne (np. w związku z oceną oddziaływania

na środowisko),

• mapy lub szkice sytuujące projekt,

• opinie o celowości inwestycji, o ile jest niezbędna do realizacji projektu,

• inna dokumentacja techniczna lub finansowa, o ile jej opracowanie jest

niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu,

• opłaty administracyjne związane z uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju

pozwoleń czy zgód niezbędnych do realizacji projektu, o ile faktycznie

zostały poniesione przez beneficjenta,

• opracowanie lokalnego planu działania (działanie 6.1 Potencjał

endogeniczny). © ACCES CONSULTING
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Przygotowanie i nadzór

Kwalifikowalne wydatki związane z nadzorem:

• zapewnienie odpowiedniego, zgodnego z prawem, nadzoru nad

prowadzonymi robotami budowlanymi w osiach III-VI RPO WP tylko

w przypadku, gdy zawierana jest odrębna umowa na nadzór,

• prowadzenie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przez

projektanta w zakresie zgodnym z prawem oraz niezbędnym dla realizacji

projektu,

• ustanowienie specjalistycznego nadzoru (nadzór archeologiczny,

konserwatorski) w związku z decyzją właściwego organu, w zakresie

niezbędnym dla realizacji projektu.

© ACCES CONSULTING
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Koszty niekwalifikowalne

© Ingrid Szrajer
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Koszty niekwalifikowane

• prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,

• odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem odsetek lub opłat gwarancyjnych w przypadku

udzielania wsparcia na te cele,

• koszty kredytu, zaciągniętego na prefinansowanie dotacji,

• kary i grzywny,

• rozliczenie notą obciążeniową zakupu środka trwałego będącego własnością

beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi

• amortyzacja jednorazowa,

• zakup wyposażenia niebędącego środkiem trwałym, np. odczynniki chemiczne –

dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych II-VI RPO

WP 2014-2020,

© ACCES CONSULTING

Koszty niekwalifikowane

• wydatki związane z funkcjonowaniem komisji rozjemczych, sprawami

sądowymi, z wyjątkiem:

• wydatków wynikających z zastosowania mechanizmu waloryzacji ceny,

• wydatków wynikających ze zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy

dokonanego w drodze porozumienia, ugody sądowej oraz orzeczenia sądu,

o którym mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego,

• wydatków wynikających ze zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego na mocy

wyroku sądu, o którym mowa w art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego

UWAGA: zwiększenie wynagrodzenia, nie powoduje automatycznego zwiększenia

kwoty dofinansowania!

• koszty zarządzania w osiach III-VI RPO WP,

© ACCES CONSULTING
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Koszty niekwalifikowane

• wydatki poniesione na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku

o dofinansowanie projektu,

• 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,

• podatek VAT, który może zostać odzyskany,

• wydatek na zakup nieruchomości > 10% wartości całkowitych kosztów

kwalifikowalnych projektu (tereny poprzemysłowe 15%),

• koszty leasingu inne niż część kapitałowa raty leasingowej,

• wydatki na CF,

• wydatki na roboty zamienne o wartości wyższej niż pierwotnie założona.

© ACCES CONSULTING

Koszty niekwalifikowane

Dodatkowo niekwalifikowane w ramach działania 3.1 Rozwój OZE:

• bieżąca eksploatacja i utrzymanie obiektów i instalacji (w tym np. przeglądy

techniczne i koszty bieżącej obsługi instalacji, wydatki na ubezpieczenia),

• środki transportu,

• tzw. prace towarzyszące - roboty budowlane związane z remontem, przebudową,

rozbudową, nadbudową budynków i ich elementów, które nie są bezpośrednio

związane z instalacją OZE (np. wymiana pokrycia dachu).

• montaż urządzeń OZE na dachach zawierających azbest,

• liczniki energii, które należą do zakładu energetycznego i wydatki u odbiorców

ostatecznych

• audyty energetyczne, świadectwa efektywności energetycznej, plany gospodarki

niskoemisyjnej,
© ACCES CONSULTING
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Koszty niekwalifikowane

Dodatkowo niekwalifikowane w ramach działania 5.2 Terminale

przeładunkowe:

• bieżąca eksploatacja i utrzymanie infrastruktury po zakończeniu etapu realizacji

projektu,

• utrzymanie utworzonej infrastruktury i wydatki bieżące po okresie realizacji

projektu,

• środki transportu z wyjątkiem służących do przeładunku towarów,

• środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu

(służące do wykonania zakresu rzeczowego projektu),

• wydatki na remonty.

© ACCES CONSULTING

Koszty niekwalifikowane

Dodatkowo niekwalifikowane w ramach działania 5.3 Infrastruktura

kolejowa:

• prace remontowe, bieżąca eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej,

• infrastruktura poza obszarem dworca lub przystanku kolejowego, która nie służy

bezpośrednio podróżnym korzystającym z połączeń kolejowych na linii, którą

obsługuje dworzec lub przystanek kolejowy,

• używany tabor kolejowy,

• pojazdy kolejowe inne niż służące wojewódzkim przewozom pasażerskim, m.in.

lokomotywy manewrowe, drezyny itp.

© ACCES CONSULTING
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Koszty niekwalifikowane

Dodatkowo niekwalifikowane w ramach działania 6.1 Potencjał

endogeniczny:

• infrastruktura sportowa, obiekty hotelarskie, gastronomiczne, parki rozrywki,

• zakup sprzętu i wyposażenia, niestanowiących środków trwałych lub używanych,

• wydatki na zakup środków jednorazowego użytku, wyposażenie stołowe i kuchenne

(sztućce, serwisy stołowe, szklanki, garnki, patelnie, obrusy itp.), sprzęty RTV oraz

wyposażenie, za które pobierane są dodatkowe opłaty od pacjentów/kuracjuszy,

• środki transportu,

• wyposażenie administracji podmiotu, niezwiązane bezpośrednio ze świadczeniem

usług sanatoryjnych (np. sekretariat, administracja księgowo-kadrowa, archiwum),

wyposażenie serwerowni.
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Koszty niekwalifikowane

Generalna uwaga:

Wydatki niekwalifikowalne związane 

z realizacją projektu ponosi beneficjent

© ACCES CONSULTING
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Koszty niekwalifikowane

Jak przeciwdziałać zagrożeniu niekwalifikowalności wydatków?

• Szczegółowa dokumentacja

• Kontrola wewnętrzna „dwóch par oczu” i procedury wewnętrzne,

w tym wypełnianie list kontrolnych

• Okresowy przegląd projektu (cele, wskaźniki, harmonogram, budżet,

dokumenty potwierdzające prawidłowość operacji)

• Dobre relacje z opiekunem projektu ☺

• Stałe doskonalenie zespołu projektowego

© ACCES CONSULTING

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Zarządzania RPO

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 67 05
mail:  drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę
Ingrid Szrajer


