
„Aspekty finansowo-księgowe w projektach EFS 

realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020”

Rzeszów, 27 marca 2016 r.

Departament Zarządzania RPO
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego



 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. tzw. „rozporządzenie ogólne”,

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

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2016.217 t.j. z
późn. zm.);

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U.2016.645 t.j. z późn. zm.);

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania
kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1294);

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z
późn. zm.);

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. z
późn. zm.);

 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016.1047 t.j.).

PODSTAWOWE REGULACJE



 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały Nr
283/5635/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14.03.2017 r.)

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 r.;

 Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w
ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020 z 30.12.2016 ;

 W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej w rozumieniu Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 93, art. 106 ust. 2, art. 107 ust. 2 i 3), za
kwalifikowalne mogą być uznane tylko te wydatki, które spełniają łącznie warunki
określone w niniejszych Wytycznych i warunki wynikające z odpowiednich regulacji w
zakresie pomocy publicznej;

PODSTAWOWE REGULACJE



Finansowo-księgowe zasady realizacji projektów należy uwzględnić na etapie: 

W przypadku, gdy dofinansowanie w ramach projektu stanowi pomoc publiczną, 
ocena kwalifikowalności projektu opiera się o przepisy obowiązujące 
wnioskodawcę w zakresie wybranego schematu pomocy. 

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Wniosek o płatność

ASPEKTY FINANSOWO-KSIĘGOWE



Podstawowe zasady sporządzania właściwych wniosków: 

Kontrasygnata Gł. Księgowej/Skarbnika wymagana jest dopiero na załącznikach 
finansowych przekazywanych na etapie podpisania umowy o dofinansowanie, a 
nie składania wniosku o dofinansowanie.

CZAS- Im wcześniej tym lepiej

LUDZIE – Im więcej tym lepiej

BUDŻET- Im rzetelniej tym lepiej

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 



Cel główny projektu powinien uwzględniać niezbędne cechy, wynikające z reguły SMART:

USTALENIE CELU PROJEKTU
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Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy 
o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi 

we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną poświadczone, 
zrefundowane lub rozliczone.

Ocena wniosku o dofinansowanie 

Realizacja projektu (weryfikacja wniosku o płatność )

Kontrola projektu

OCENA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW



RAMY CZASOWE KWALIFIKOWALNOŚCI

Początek okresu 
kwalifikowalności

wydatków:

1 stycznia 2014r. 

Koniec okresu 
kwalifikowalności:

31 grudnia 2023r . 

Pamiętaj!
Istotne ograniczenia stanowią: Dokumentacja konkursowa, przepisy dot. 

pomocy publicznej oraz umowa o dofinansowanie, 



Datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca;
Okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać 
uznane za kwalifikowalne. 

Gdy okres realizacji projektu zakłada rozpoczęcie realizacji projektu przed terminem zawarcia 
umowy o dofinansowanie (wydłużenia terminu oceny) WUP w Rzeszowie może wyrazić zgodę 
na dostosowanie okresu realizacji projektu (w tym również harmonogramu realizacji 
projektu, harmonogramu płatności i budżetu projektu w części dotyczącej daty poniesienia 
wydatku) do terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu pod warunkiem 
udokumentowania poniesionych wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i 
zasadami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków, ich ewidencjonowania itp. 
Zmiana (przesunięcie) okresu realizacji projektu następuje na pisemny wniosek WUP w 
Rzeszowie lub wnioskodawcy, za zgodą WUP w Rzeszowie.

Wymagania dotyczące okresu realizacji projektu wynikają z Regulaminu konkursu np. w 
konkursie 9.4: Zakładany termin realizacji projektu musi mieścić się w okresie od dnia 
rozpoczęcia przez IOK naboru wniosków tj. od dnia 15.03.2017 r. do dnia 31.10.2019 r. 

PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTU



Możliwość realizacji projektów w partnerstwie oraz zasady wyboru partnera zostały 
uregulowane w art. 33 ustawy wdrożeniowej.

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

Wnioskodawca będący stroną umowy o dofinansowanie projektu, pełni rolę lidera 
partnerstwa. Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa 
odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi wnioskodawca, zgodnie z 
zapisami art. 52 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

Wydatki poniesione w ramach projektu przez partnera, który nie został wybrany zgodnie z 
ustawą wdrożeniową, mogą być uznane za niekwalifikowalne przez IZ RPO WP, przy czym 
wysokość wydatków niekwalifikowalnych uwzględnia stopień naruszenia przepisów ustawy. 

PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTU  - PARTNERSTWO 



Beneficjent zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy o partnerstwie (porozumienia) 
określającej reguły partnerstwa.  Zgodnie z art. 33 ust 5 ustawy umowa o partnerstwie 
(porozumienie) powinna zawierać uzgodnienia dotyczące co najmniej: 
1) przedmiotu porozumienia albo umowy; 
2) praw i obowiązków stron; 
3) zakresu i formy udziału poszczególnych partnerów w projekcie; 
4) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu;
5) sposobu przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 

poszczególnych partnerów projektu, umożliwiającego określenie kwoty dofinansowania 
udzielonego każdemu z partnerów; 

6) sposobu postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z 
porozumienia lub umowy

Integralną częścią umowy o partnerstwie lub porozumienia pomiędzy partnerami powinno 
być pełnomocnictwo dla lidera wiodącego do reprezentowania partnera/partnerów 
projektu

PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTU  - PARTNERSTWO 



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

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

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

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

PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTU  - PARTNERSTWO 



3.1.1 Wskaźniki realizacji celu 
Wskaż cel szczegółowy / cele szczegółowe RPO WP 2014-2020, do którego / których 
osiągnięcia przyczyni się realizacja projektu 
 Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja wskazanego celu/ów – ustal wskaźniki 
realizacji celu/ów – wskaźniki rezultatu i produktu 
 Określ jednostkę pomiaru wskaźników 
 Określ wartość bazową wskaźnika rezultatu (stan wyjściowy projektu) i jego wartość 
docelową (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu) 
 Określ wartość docelową wskaźnika produktu, powiązanego ze wskaźnikiem rezultatu
Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji celu/ów (ustal 
źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru)

WAŻNE!!! Na podstawie informacji zawartych przez wnioskodawcę w punkcie 3.1 wniosku, 
zgodnie z kryteriami zawartymi przez WUP m.in. w Karcie oceny formalno-merytorycznej 
wniosku oceniany jest stopień zgodności projektu z właściwym/i celem/ami szczegółowym/i 
RPO WP 2014-2020, w tym planowane do osiągnięcia rezultaty (adekwatność doboru, 
założona wartość docelowa oraz rzetelność pomiaru).

USTALENIE WSKAŹNIKÓW PROJEKTU



Przy konstruowaniu wskaźników zaleca się stosowanie reguły CREAM:

USTALENIE WSKAŹNIKÓW PROJEKTU
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Regulamin konkursu  wskazuje wskaźniki obowiązkowe. Np. konkurs 9.4: Obowiązkowo w 
projekcie należy określić wskaźniki, służące do weryfikacji spełnienia kryteriów dostępu 
określonych w SZOOP: 
1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 

praktykach u pracodawcy; 
2. 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 

objętych wsparciem w programie.
Wnioskodawca może określić własne wskaźniki specyficzne dla projektu – tzw. wskaźniki 

projektowe. Podlegają one monitorowaniu i rozliczeniu na poziomie projektu.
Wnioskodawca na etapie realizacji projektu musi monitorować wskaźniki wspólne, wynikające z 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014- 2020. We wniosku o dofinansowanie projektu należy 
obligatoryjnie uwzględnić poniższe wskaźniki (nawet jeżeli ich wartość docelowa będzie 
wynosiła 0): 

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych , 
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami;

USTALENIE WSKAŹNIKÓW PROJEKTU



 Koszty projektu są prezentowane w formie budżetu zadaniowego.

 Wniosek o dofinansowanie zawiera także szczegółowy budżet ze wskazaniem kosztów
jednostkowych, który jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków projektu na
etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

 Przy rozliczaniu poniesionych wydatków nie jest możliwe przekroczenie łącznej kwoty
wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o
dofinansowanie projektu.

 Beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania
w budżecie projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, przy czym poniesione
wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu zawartym w
zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Instytucja będąca stroną umowy o
dofinansowanie rozlicza beneficjenta ze zrealizowanych zadań w ramach projektu.

 Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie projektu określonym w
zatwierdzonym na etapie podpisania umowy o dofinansowanie wniosku o dofinansowanie
projektu (w oparciu o zasady określone przez IZ).

PODSTAWOWE WARUNKI KONSTRUOWANIA BUDŻETU PROJEKTU



W części VIII wniosku „Oświadczenie” nie jest wymagana kontrasygnata osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości Projektodawcy. 

Podczas konstruowania budżetu projektu, w odniesieniu do usług i instrumentów rynku pracy 
wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, brane są pod uwagę aktualne kwoty świadczeń, o których mowa w art. 72 wskazanej 
ustawy, z uwzględnieniem rzeczywistego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. . 

BUDŻET PROJEKTU 



Wystąpienie pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis w projekcie uzależnione jest m.in. 
od rodzaju i charakteru wsparcia oraz od rodzaju grupy docelowej, której dane wsparcie ma 
zostać udzielone. 

Zasady dotyczące pomocy publicznej określają przepisy:
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r w sprawie udzielania 
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014- 2020

UWAGA!
Wystąpienie pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis w projekcie może oznaczać 
pomniejszenie dofinansowania.  

BUDŻET PROJEKTU - POMOC PUBLICZNA /POMOC DE MINIMIS  



W przypadku wystąpienia w projekcie form wsparcia objętych zasadami pomocy publicznej 
wnioskodawca zobowiązany jest wskazać i uzasadnić we wniosku wszystkie wydatki objęte 
pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis. 

Wnioskodawca przedstawia we wniosku o dofinansowanie w polu Metodologia wyliczenia 
wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz 
pomocą de minimis sposób wyliczenia intensywności pomocy oraz wymaganego wkładu 
własnego w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną i/lub de 
minimis, w zależności od typu pomocy oraz podmiotu na rzecz, którego zostanie udzielona 
pomoc.
Gdy wnioskodawca jest równocześnie podmiotem udzielającym pomocy publicznej oraz 
odbiorcą pomocy, wówczas powinien dokonać stosownego wyliczenia wartości pomocy 
publicznej/ i/lub pomocy de minimis, w podziale na pomoc otrzymaną i pomoc udzielaną. 

Zgodność z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej weryfikowana jest na 
etapie oceny formalno-merytorycznej na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz 
załączników do wniosku np. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU 
SIĘ O POMOC DE MINIMIS/INNĄ NIŻ DE MINIMIS.

BUDŻET PROJEKTU - POMOC PUBLICZNA /POMOC DE MINIMIS  



Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis do wniosku o dofinansowanie załącza: 

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w 
rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o 
wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których 
mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

BUDŻET PROJEKTU - POMOC PUBLICZNA /POMOC DE MINIMIS  



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 i krajowego;

c) jest zgodny z dokumentacją konkursową;

d) został uwzględniony w budżecie projektu lub w zakresie rzeczowym projektu zawartym
we wniosku o dofinansowanie;

e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie;

f) jest niezbędny do realizacji celów projektu;

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

h) został należycie udokumentowany;

i) został wykazany we wniosku o płatność;

j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych;

k) spełnia warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
(…).

WYDATKI KWALIFIKOWALNE 



WNIOSEK O DOFINANNSOWANIE pozycje:

5.1.1 Koszty bezpośrednie

5.1.2 Koszty pośrednie (ryczałt)

5.2 Kwoty ryczałtowe jako % wartości projektu ogółem

5.3 Stawki jednostkowe jako % wartości projektu ogółem

5.4 Personel projektu w kosztach ogółem

5.5 Zadania zlecone w kosztach ogółem

5.6 Środki trwałe w kosztach ogółem

5.7 Cross-financing w kwocie dofinansowania UE

5.9 Wydatki poniesione poza terytorium UE

5.10 Wkład własny

5.11. Dochód (w rozumieniu art. 61 rozp. CPR; nie dotyczy dochodu incydentalnego)

W PKT. VI SZCZEGÓŁOWY BUDŻET:

Mechanizm racjonalnych usprawnień oraz Wkład niepieniężny

BUDŻET PROJKETU 



Limit kosztów bezpośrednich w ramach budżetu zadaniowego na etapie wnioskowania
o środki powinien wynikać ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej
we wniosku o dofinansowanie, tj. szczegółowym budżecie projektu.

Koszty powinny zostać oszacowane z uwzględnieniem stawek rynkowych za pomocą 
dokumentu Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących RPO WP 2014-2020 oraz 
POWER 2014-2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 22.11.2016 r. 
W przypadku umieszczenia w budżecie projektu stawki przekraczającej maksymalną cenę 
rynkową, projektodawca zobowiązany jest do uzasadnienia przyjętej w budżecie stawki 
oraz przedstawienia sposobu wyliczenia jej wysokości.
We wniosku o dofinansowanie beneficjent wskazuje formę zaangażowania i szacunkowy 
wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych 
(etat/liczba godzin – nie dotyczy umów o dzieło), co stanowi podstawę do oceny 
kwalifikowalności wydatków personelu projektu na etapie wyboru projektu oraz w trakcie 
jego realizacji;
Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie projektu określonym w 
zatwierdzonym na etapie podpisania umowy o dofinansowanie wniosku o dofinansowanie 
projektu

KOSZTY BEZPOŚREDNIE



WNIOSEK O DOFINANNSOWANIE: W przypadku projektów pozakonkursowych PUP, koszty
pośrednie to koszty administracyjne związane z zarządzaniem projektem, o których mowa w
art. 9 ust. 2 d ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Wnioskodawca nie ma możliwości wykazania żadnej z kategorii kosztów pośrednich ujętych w
ww. art. ustawy o promocji zatrudnienia (…) w kosztach bezpośrednich projektu. W tej części
z listy rozwijanej należy wybrać prawidłowy % kosztów pośrednich, jaki planuje przeznaczyć
na zarządzanie/obsługę projektu, przy czym zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy o promocji
zatrudnienia (…) koszty te nie mogą stanowić więcej niż 3% kwoty przyznanej ze środków
Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację projektu. Pole
domyślnie zaznaczone jako „koszty pośrednie nie dotyczy”. Jeżeli w projekcie zostały
zaplanowane koszty pośrednie, należy odznaczyć check-box, a następnie wybrać opcję do 3%

UWAGA! System sam wylicza kwotę kosztów pośrednich wg zasad jak dla projektów
konkursowych, dlatego kwotę tą w poszczególnych latach realizacji projektu oraz w kolumnie
Wydatki kwalifikowalne należy skorygować na kwotę wyliczoną według zasady obowiązującej
powiatowe urzędy pracy (tj. do 3% ze środków FP będących w dyspozycji samorządu
województwa). Podstawę do rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem, w oparciu o
przedstawiane do rozliczenia koszty bezpośrednie, stanowił będzie % kosztów pośrednich
wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

KOSZTY POŚREDNIE 



Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu,
w szczególności:
a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio
zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub
prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności
koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty
związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby,
b) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania
jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu,
np. kierownik jednostki),
c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna,
sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym ta dotycząca zamówień) na potrzeby
funkcjonowania jednostki,
d) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki
w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru
rachunkowemu),
e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne)
związanych z obsługą administracyjną projektu,

KOSZTY POŚREDNIE 



f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz
projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,
g) działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych
i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony
internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.),
h) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a - d,
i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty
za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,
j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych
z obsługą administracyjną projektu,
k) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu,
l) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
m) koszty ubezpieczeń majątkowych,
n) koszty ochrony, sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu,
w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację
tych pomieszczeń,
p) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

KOSZTY POŚREDNIE 



Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek
ryczałtowych:
a) 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich 
do 830 tys. PLN włącznie,
b) 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich 
powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,
c) 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich 
powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,
d) 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich 
przekraczającej 4 550 tys. PLN
Koszty bezpośrednie do ww. wyliczeń  przyjmuje się z pomniejszeniem kosztów racjonalnych 
usprawnień.

W przypadku projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy, katalog kosztów
pośrednich określony jest w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645) a stawka ryczałtowa kosztów
pośrednich jest określana przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie
i wynosi nie więcej niż poziom wskazany w tej ustawie;

KOSZTY POŚREDNIE 



Podstawa wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową ulega
pomniejszeniu (poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o wartość
stawek jednostkowych, jeśli ww. stawki jednostkowe uwzględniają koszty pośrednie.

Stawka ryczałtowa kosztów pośrednich jest wskazana w umowie o dofinansowanie, a czasami 
IOK nie dopuszcza możliwości stosowania w projektach stawek jednostkowych (np. konkurs 
9.4.) 
WUP może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego 
naruszenia przez beneficjenta zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zarządzania 
projektem 

KOSZTY POŚREDNIE 



W projektach EFS możliwe jest stosowanie następujących uproszczonych metod
rozliczania wydatków:
a) stawki jednostkowe,
b) kwoty ryczałtowe,

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w 
PLN równowartości 100.000 EUR , stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod rozliczania 
wydatków jest obligatoryjne (Nie dotyczy projektów realizowanych ze środków Funduszu 
Pracy). Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs 
wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en) aktualny 
na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia 
naboru w przypadku projektów pozakonkursowych.

Stawki jednostkowe są opublikowane i monitorowane przez WUP.  

Indeksacja nie dotyczy zawartych umów o dofinansowanie projektu

UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA PROJEKTÓW



W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych)
nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie uproszczonych 
metod rozliczania wydatków, o których mowa w pkt 1, możliwe jest w oparciu o szczegółowy 
budżet projektu określony przez beneficjenta i zatwierdzony przez właściwą instytucję będącą 
stroną umowy, przy czym stosowanie stawek jednostkowych jest możliwe tylko i wyłącznie za 
zgodą IZ PO oraz o ile wynika to z wytycznych programowych lub regulaminu konkursu albo 
dokumentacji dotyczącej wyboru projektów w trybie pozakonkursowym. 

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych)
jest równa lub przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100.000 EUR, możliwe jest 
stosowanie stawek jednostkowych (bez względu na ich wartość) oraz kwot ryczałtowych, 
których łączna wartość wkładu publicznego na poziomie danego projektu nie przekracza 
wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR z uwzględnieniem ogólnych zasad stosowania 
stawek w tym Katalog stawek WUP. 

UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA PROJEKTÓW



Stawka jednostkowa może obejmować:
a) wyłącznie koszty bezpośrednie, albo
b) zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie, 

W przypadku rozliczania kosztu danej usługi stawkami jednostkowymi, w budżecie
projektu we wniosku o dofinansowanie projektu wykazywane są usługi objęte stawkami
jednostkowymi i dokonywane jest dla nich wyliczenie wydatku kwalifikowalnego
poprzez przemnożenie ustalonej stawki dla danej usługi przez liczbę usług wskazanych
we wniosku o dofinansowanie projektu.

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
projektu.
W projektach prowadzących do aktywizacji zawodowej uczestników projektu, za niewłaściwe 
wykonanie usługi nie uznaje się sytuacji, w której przerwanie uczestnictwa w projekcie jest 
wynikiem podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu.

STAWKI JEDNOSTKOWE



Stawki jednostkowe to godzinowe stawki wynagrodzenia personelu projektu z wyłączeniem 
osób wskazanych w kosztach pośrednich. (Por. art. 67 ust. 1 lit. b oraz art. 68 ust. 2 
rozporządzenia ogólnego). Kwalifikowane są koszty wynagrodzeń, w tym składki na 
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i składki na FP i FGŚP osób zatrudnionych w zakresie, 
w jakim wykonują oni czynności związane bezpośrednio z realizacją projektu, rozliczane na 
podstawie godzinowej stawki wynagrodzenia. 

Godzinowa stawka wynagrodzenia (GSW) powinna zostać obliczona  wg wzoru: 

UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW

W    (roczne koszty zatrudnienia brutto pracodawcy)
GSW = ------------------------------------------------------------------------

1720 (standardowa roczna liczba efektywnych godzin pracy  
(pomniejszona o godziny pracy przypadające na urlop wypoczynkowy).



Roczne koszty zatrudnienia brutto (W) to ostatnie roczne udokumentowane koszty (brutto 
pracodawcy) zatrudnienia pracownika. U osób nowozatrudnionych będą to uśrednione 
ostatnie roczne udokumentowane koszty zatrudnienia brutto pracowników beneficjenta na 
takim samym lub zbliżonym stanowisku służbowym. 

Wyliczenie rocznych kosztów zatrudnienia brutto (W) powinno : 
1. opierać się o dane za ostatni rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia WOD
2. zawierać tylko kwalifikowane składniki wynagrodzeń, 
3. być zatwierdzone przez głównego księgowego jednostki. 

Na etapie wyboru projektu sprawdzeniu będzie podlegać prawidłowość wyliczenia 
godzinowej stawki wynagrodzenia.  
Na etapie weryfikacji wniosku o płatność będą sprawdzane dokumenty potwierdzające liczbę 
faktycznie przepracowanych przez pracownika godzin pracy na rzecz projektu. 
Wynagrodzenie = GSW (godzinowa stawka wynagrodzenia pracownika) × liczba godzin 
przepracowanych na rzecz projektu.
Koszty rozliczane w sposób uproszczony są traktowane, jako wydatki poniesione. W ramach 
projektu nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych.

UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW



WNIOSEK O DOFINANNSOWANIE: Wskaż kwoty ryczałtowe, które będą realizowane w
projekcie i wskaż, których zadań dotyczą (zgodnie z tabelą w pkt. 4.1) - Wskaż wskaźniki
produktu i rezultatu, które będą wytworzone w ramach realizacji poszczególnych kwot
ryczałtowych oraz dokumenty potwierdzające realizację wskaźników

Np. W ramach konkursu 9.4 w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego 
(środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR5 (kurs 
EUR obowiązujący na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 4,4141 PLN) należy zastosować 
uproszczoną metodę rozliczania wydatków wyłącznie w formie kwot ryczałtowych, w 
oparciu o szczegółowy budżet projektu określony przez beneficjenta i zatwierdzony przez 
IOK. 

UWAGA! Planując budżet projektu rozliczanego ryczałtem należy pamiętać, że jedno 
zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową a w razie niezrealizowania w pełni wskaźników 
produktu lub rezultatu przypisanych do zadania rozliczanego kwotą ryczałtową, dana kwota 
jest uznana jako niekwalifikowalna (rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”).

KWOTY RYCZAŁTOWE



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 
2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) oraz z Kodeksem cywilnym. 
Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu są: wynagrodzenie brutto, składki 
pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program 
Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach 
emerytalnych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 710) ;

W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu 
projektu pracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie. Niekwalifikowalne jest  
także wynagrodzenie personelu projektu zatrudnionego jednocześnie w IZ RPO WP na 
podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne 
finansowanie. 

KOSZTY ZWIĄZANE Z ANGAŻOWANIEM PERSONELU



Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli 
wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze 
będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu;

Osoba dysponująca środkami dofinansowania projektu nie może być prawomocnie skazana 
za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji 
państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za 
przestępstwo skarbowe. Oświadczenia tej osoby przed jej zaangażowaniem do projektu.  

Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach 
są kwalifikowalne, o ile: 
a) Zachowują efektywną realizację wszystkich zadań powierzonych danej osobie, 
b) łączne zaangażowanie w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, wynosi max.276 godzin/m-ąc , 
c) wykonanie zadań jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, 
wskazującym m.in. liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu, z wyjątkiem stosunku 
pracy;  Ww. dane należy wprowadzać  na bieżąco do SL2014. 

KOSZTY ZWIĄZANE Z ANGAŻOWANIEM PERSONELU



W ramach wynagrodzenia personelu niekwalifikowalne są: 
a) wpłaty dokonywane przez pracodawców zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 
r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, zwany dalej „PFRON”, 
b) świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu, 
c) koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy 
wykonywaniu władzy publicznej, 
d) nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu, 
e) koszty składek i opłat fakultatywnych, niewymaganych obowiązującymi przepisami prawa 
krajowego, chyba że: 
i. są w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji oraz, 
ii. zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem WOD oraz, 
iii. potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady ich 
odprowadzania/przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do 
realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta. 

KOSZTY ZWIĄZANE Z ANGAŻOWANIEM PERSONELU



Dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego
projektu, np. wkład wnoszony przez pracodawcę w przypadku szkoleń dla przedsiębiorców w 
formie wynagrodzenia pracownika skierowanego na szkolenie i poświadczone beneficjentowi 
są kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały one poniesione zgodnie z przepisami krajowymi, 
z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(poprawnie rozliczony, ujęty w księgach, zapłacony i poniesiony podatek).

Wysokość wkładu musi wynikać z dokumentacji księgowej podmiotu wypłacającego i 
powinna odnosić się wyłącznie do okresu, w którym uczestnik projektu uczestniczy we 
wsparciu, jeśli za ten okres przysługuje mu dodatek lub wynagrodzenie. 
Wpłaty dokonywane przez stronę trzecią zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na PFRON 
nie są wydatkiem kwalifikowalnym. 

Wkład rozliczany jest na podstawie oświadczenia składanego przez podmioty wypłacające i 
musi być podzielony na poszczególnych uczestników projektu.  
Wysokość wkładu może podlegać kontroli. 

DODATKI LUB WYNAGRODZENIA WYPŁACANE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ
W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS



Zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom 
zewnętrznym, niebędącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych 
przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej. Taką usługą nie 
jest, np. zakup pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, 
angażowanie personelu projektu. 

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

Poziom zlecania usług merytorycznych będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium 
dotyczącego potencjału wnioskodawcy. Faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej 
należy udokumentować zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny 
protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac, itp. 

ZLECANIE USŁUG MERYTORYCZNYCH



CROSS-FINANCING

W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing  dotyczy wyłącznie:

• zakupu nieruchomości,

• zakupu infrastruktury, rozumianej jako elementy nieprzenośne, 

• na stałe przytwierdzone do nieruchomości (np. wykonanie podjazdu do budynku, 

• zainstalowanie windy w budynku),

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

Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury
i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków

i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu. 



Uwaga! W ramach Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie :
Zakup licencji nie będzie stanowił wydatku w ramach cross-financingu. 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego 2 Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdział 8.6): 
„W przypadku projektów współfinansowanych z 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 (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.” 

Wydatek związany z zakupem licencji oprogramowania (wartości niematerialne i prawne) 
może stanowić jednak środek trwały (i być wliczany do limitu środków trwałych określonego 
w Regulaminie konkursu) w sytuacji, kiedy zgodnie z polityką rachunkowości danego 
podmiotu zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. 

…
CROSS-FINANCING



Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych bezpośrednio z nabyciem 
nieruchomości nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, 
na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%. I dotyczy wydatków poniesionych na : 
a) nabycie nieruchomości zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych (w tym 
poniesionych na odszkodowania za przejęte nieruchomości), 
b) wydatków poniesionych na obowiązkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia 
obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135 i art. 136 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.), 
c) nabycie prawa użytkowania wieczystego, 
d) nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: 
najem, dzierżawa, użytkowanie), 
e) innych wydatków przewidzianych przepisami prawa krajowego (np. dodatek za opuszczenie 
nieruchomości zabudowanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 
r., poz. 2031) .
Limit ten weryfikowany jest na etapie oceny WOD oraz na etapie weryfikacji wniosku o 
płatność końcową;

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI



Zakup nieruchomości kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki: 
a) cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona 
jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; wartość nieruchomości 
powinna być określona na dzień jej zakupu zgodnie z art. 156 ust. 3 tej ustawy, 
b) nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w 
zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w umowie o dofinansowanie, 
c) zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w 
umowie o dofinansowanie. 

Niedozwolony jest zakup nieruchomości, który wiąże się koniecznością zapłaty przez 
beneficjenta za swoją rzecz lub jego jednostki organizacyjnej. 

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI



Kwalifikowalne są:
1. Wydatki poniesione na odszkodowania w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, 

w przypadku wywłaszczenia dotychczasowego jej właściciela z prawa własności 
nieruchomości bądź ograniczenia prawa własności, kwalifikują się do współfinansowania 
ze środków RPO WP 2014-2020  do wysokości odpowiadającej wartości nabywanego 
przez beneficjenta prawa, potwierdzonej operatem szacunkowym.

2. Wydatki poniesione na odszkodowania w związku z realizacją inwestycji celu publicznego 
w przypadku wypowiedzenia umów najmu, dzierżawy, użyczenia, wygaśnięcia trwałego 
zarządu, wygaśnięcia użytkowania wieczystego i rozwiązania użytkowania.

3. Wydatki związane z adaptacją lub remontem budynku w niezbędnym zakresie. 
4. Koszt wyburzenia budynków (w przypadku naniesień - koszt ich likwidacji) znajdujących 

się na nieruchomościach niezbędnych do realizacji inwestycji .
5. Wydatek poniesiony na podwyższenie odszkodowania o dodatkowe 5%  w związku z 

ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych oraz ustawą o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 
zakresie budowli przeciwpowodziowych.

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI



Wydatki kwalifikowalne :
1. sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wynagrodzenie rzeczoznawcy 

(np. wydatek związany ze sporządzeniem operatu szacunkowego) oraz opłaty notarialne.
2. Uzyskanie prawa dostępu do terenu budowy podczas realizacji projektu będą mogły być 

uznane za kwalifikowalne, jeżeli będą niezbędne do realizacji projektu i nie są wnoszone 
na rzecz beneficjenta lub jego jednostki organizacyjnej.

3. Odszkodowania za utracone zbiory i naprawą szkód, niezbędne wydatki związane z 
opłatami lub odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie 
realizacji projektu;

4. 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;

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAKUPEM NIERUCHOMOŚCI



W przypadku, gdy jedynie część wydatku poniesionego na nabycie nieruchomości może być 
uznana za kwalifikowalną, wydatki związane z nabyciem nieruchomości mogą być uznane za 
kwalifikowalne na następujących warunkach: 
a) proporcjonalnie do udziału wydatku kwalifikowalnego na nabycie nieruchomości w 

całkowitym wydatku na nabycie nieruchomości - w przypadku wydatków związanych z 
nabyciem nieruchomości, których wysokość ustala się proporcjonalnie do wartości 
nieruchomości (np. opłaty notarialne), 

b) w pełnej wysokości – w przypadku, gdy poniesienie wydatku było wyłącznie rezultatem 
wypełniania wymogów dotyczących realizacji RPO WP 2014-2020 (np. wydatki związane z 
wykonaniem operatu szacunkowego w przypadku, gdy w innych okolicznościach nie 
byłoby to wymagane). 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAKUPEM NIERUCHOMOŚCI



OBLICZANIE KOSZTU KWALIFIKOWALNEGO W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI

Aby obliczyć maksymalną wysokość kosztu kwalifikowalnego nieruchomości, należy : 

Zsumowując wszystkie koszty kwalifikowalne oprócz kosztów zakupu nieruchomości –
otrzymujemy wielkość „a”. 

Koszt kwalifikowalny ogółem stanowi niewiadomą „x”. 

Wiemy, że 90% kosztu kwalifikowalnego ogółem stanowi koszt kwalifikowalny bez kosztów 
nieruchomości, stąd: 

a = 0,9 x 
x = a/0,9

Koszt zakupu nieruchomości ogółem może stanowić  max. 10% otrzymanego 
kosztu kwalifikowalnego. 



 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych



 Leasing

 - finansowy

 - Operacyjny

 - Zwrotny

 Umowa IRU

…TECHNIKI FINANSOWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH



…ŚRODKI TRWAŁE

Wydatki poniesione na zakup środków 
trwałych oraz koszty ich dostawy, montażu 
i uruchomienia, mogą być kwalifikowalne 

w całości lub części swojej wartości zgodnie 
ze wskazaniem beneficjenta opartym o 

faktyczne wykorzystanie środka trwałego 
na potrzeby projektu

Wydatki poniesione na zakup 
środków trwałych mogą być 

kwalifikowalne wyłącznie w wysokości 
odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym

za okres, w którym były 
one wykorzystywane na rzecz projektu. 

środki trwałe wykorzystywane 
w celu wspomagania procesu 

wdrażania projektu 
(np. rzutnik)

środki trwałe bezpośrednio powiązane
z przedmiotem projektu  

(np. wyposażenie pracowni 
komputerowych w szkole)

Wydatki na zakup środków trwałych mogą być uznane za kwalifikowalne pod 
warunkiem ich wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem

dla konieczności ich zakupu.



…TECHNIKI FINANSOWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 będą wykorzystywane wyłącznie 
w ramach przedsiębiorstwa, które 
otrzymało pomoc, 
będą podlegać amortyzacji zgodnie z 
przepisami o rachunkowości, 
 będą nabyte od osób trzecich 
na warunkach rynkowych, 
 będą stanowić aktywa beneficjenta 
pomocy także przez okres trwałości projektu. 

 będą włączone w rejestr środków 
trwałych beneficjenta oraz wydatki 
te będą traktowane jako wydatki 
inwestycyjne zgodnie z zasadami 
rachunkowości, 
posiadają właściwości techniczne, 
niezbędne do realizacji przedsięwzięcia 
objętego dofinansowaniem 
oraz spełniają obowiązujące normy i 
standardy. 

Zakup środków trwałych 
jest kwalifikowalne, o ile spełniają one

łącznie następujące warunki: 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych
m.in. w formie patentów, licencji 

oraz praw autorskich jest kwalifikowalne, 
o ile spełniają one łącznie warunki: 



…
ŚRODKI TRWAŁE

a) sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie, 
b) sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie 
poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany 
z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych, 
c) cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej 
i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu 

Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowalne, 
jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki: 



…AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 

I PRAWNYCH 

a) Odpisy amortyzacyjne dotyczą środków trwałych oraz WNiP, które są niezbędne do 
realizacji projektu i bezpośrednio  wykorzystywane do jego wdrażania, 
b) kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu 
realizacji danego projektu, 
c) Odpisy zostały dokonane zgodnie z właściwymi przepisami, 
d) wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz WNiP, nie zostały wskazane jako
wydatki kwalifikowalne projektu, ani też ich zakup nie był współfinansowany ze środków 
unijnych (dotyczy to sytuacji, w której beneficjent kupuje aktywa na potrzeby projektu, 
ale nie może zrefundować kosztów zakupu), 
e) Odpisy dotyczą środków trwałych oraz WNiP, zakupionych po cenach rynkowych, 
f) w przypadku, gdy środki trwałe oraz WNiP wykorzystywane są także w innych celach niż 
realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu odpowiadająca proporcji 
wykorzystania aktywów w celu realizacji projektu (wartość rezydualna jest po zakończeniu 
realizacji projektu jest wydatkiem niekwalifikowalnym

Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: : 



Wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest: 
a) w przypadku leasingu finansowego:
- kwota/część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta, związanej ze spłatą 
kapitału przedmiotu umowy leasingu, albo 
- kwota/faktura nabycia przedmiotu leasingu, wystawiona na rzecz leasingodawcy, o ile we 
wniosku o dofinansowanie leasingodawca jest wskazany przez beneficjenta jako podmiot 
upoważniony do poniesienia wydatku na zakup leasingowanego dobra. 
Warunkiem zakwalifikowania tego wydatku jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie 
„upoważnienia” dla firmy leasingowej do poniesienia wydatku na rzecz beneficjenta. 

Dowodem poniesienia wydatku jest faktura zakupu wystawiona na leasingodawcę lub 
równoważny dokument księgowy wraz z potwierdzeniem płatności
Automatycznie wydatki poniesione przez beneficjenta na opłacenie rat związanych z 
leasingiem tego są niekwalifikowalne. 

…LEASING I INNE TECHNIKI FINANSOWANIA NIE POWODUJĄCE PRZENIESIENIA 

PRAWA WŁASNOŚCI LUB NATYCHMIASTOWEGO PRZENIESIENIA PRAWA 

WŁASNOŚCI



b) w przypadku leasingu operacyjnego - kwota przypadająca na część raty leasingowej 
wystawionej na rzecz beneficjenta, związanej ze spłatą kapitału przedmiotu umowy leasingu, 
c) w przypadku leasingu zwrotnego - w zależności od ostatecznej formy jaką przybierze 
leasing zwrotny, wydatki wskazane powyżej. Część kapitałowa raty leasingowej, płacona przez 
leasingobiorcę w ramach leasingu zwrotnego, jest wydatkiem kwalifikującym się do 
współfinansowania. Należy jednak pamiętać, że współfinansowanie UE nie może posłużyć do 
ponownego nabycia danego dobra, jeśli jego zakup był wcześniej współfinansowany ze 
środków UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych. 

Dowodem faktycznego poniesienia wydatku jest dokument potwierdzający opłacenie raty 
leasingowej/faktury za leasingowane dobro.

…LEASING I INNE TECHNIKI FINANSOWANIA NIE POWODUJĄCE PRZENIESIENIA 

PRAWA WŁASNOŚCI LUB NATYCHMIASTOWEGO PRZENIESIENIA PRAWA 

WŁASNOŚCI



Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości 
leasingowanego dobra tzn. nie może być wyższa, niż: 
a) dowód zakupu wystawiony leasingodawcy, gdy zakup nastąpił nie wcześniej niż 12 miesięcy 
przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu, 
b) rynkowa wartość dobra określona w wycenie sporządzonej przez uprawnionego 
rzeczoznawcę lub w wycenie sporządzonej w oparciu o metodologię beneficjenta – w 
przypadku dóbr zakupionych wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Wycena może zostać zastąpiona udokumentowaniem wyboru przedmiotu leasingu w 
procedurze przetargowej zapewniającej zachowanie uczciwej konkurencji. Decyzję 
dotyczącą dopuszczalnych sposobów wyceny dobra będącego przedmiotem leasingu 
podejmuje IZ RPO WP. 

…LEASING I INNE TECHNIKI FINANSOWANIA NIE POWODUJĄCE PRZENIESIENIA 

PRAWA WŁASNOŚCI LUB NATYCHMIASTOWEGO PRZENIESIENIA PRAWA 

WŁASNOŚCI



Wydatek kwalifikowany stanowi wyłącznie płatność zasadnicza poniesiona w okresie 
kwalifikowalności wydatków w projekcie. 

Koszt utrzymania infrastruktury użytkowanej w drodze IRU (m.in. opłat za dzierżawę ) w 
trakcie oraz po zakończeniu projektu ponoszony jest przez beneficjenta. 

Warunkiem zastosowania tej techniki finansowania jest udowodnienie, iż jest ona 
najbardziej uzasadniona ekonomiczne (najkorzystniejsza z punktu widzenia celów projektu). 

W zależności od szczegółowych postanowień, umowę IRU można również kształtować jako 
specyficzną umowę leasingu operacyjnego lub umowę leasingu finansowego

…
UMOWA IRU



Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi mogą stanowić wydatki 
kwalifikowalne w ramach realizowanych projektów jako koszty pośrednie;

Kwalifikowalne są wyłącznie: 

1. Wydatki na zakup i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych (dot. projektów o 
wartości dofinansowania większej niż 500 000 EUR ). 
Maksymalny kwalifikowalny koszt wykonania jednej tablicy to 1 500 PLN, 

2. Wydatki na zakup trwałego plakatu. 
Maksymalny kwalifikowalny koszt wykonania jednego plakatu to 50 PLN. 

…
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE



Środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną
przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi
przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a
kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania Projektu

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

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

 budżetu JST (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego),

 Funduszu Pracy,

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Prywatnych

Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich
jak i bezpośrednich.

WKŁAD WŁASNY



UWAGA! Ustalany jest zgodnie z SZOOP i publikowany każdorazowo w regulaminie konkursu
np. w ramach konkursu 9.4 minimalny wkład własny wynosi 10 % wydatków
kwalifikowalnych.

Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez
Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie
zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego
stanowi zatem różnicę między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania
przekazaną Beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu, rozumianą jako
procent dofinansowania wydatków kwalifikowalnych

Wkład własny wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to
wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego.

W przypadku niewniesienia przez Beneficjenta i Partnerów wkładu własnego, w kwocie
określonej w umowie o dofinansowanie projektu, w całości lub w części lub w przypadku
uznania wkładu własnego za niekwalifikowalny w całości lub w części, Instytucja
Pośrednicząca może obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie do
wysokości zmniejszonego wkładu własnego w całkowitej wartości projektu oraz
proporcjonalnie do udziału procentowego wynikającego z intensywności pomocy publicznej.
W uzasadnionych przypadkach wkład własny może zostać uznany za niekwalifikowany ze
względu na procentowy udział poszczególnych źródeł finansowania projektu.

WKŁAD WŁASNY



Czy prawidłowym będzie rozliczanie badania kolonoskopowego / mammograficznego / 
cytologicznego (we wniosku o płatność) notą księgową, do której załącznikiem (w 
dokumentacji projektu) będzie metodologia / szczegółowa kalkulacja przedstawionego 
kosztu? 
Tak, jest to jeden ze sposobów rozliczania wydatków. We wniosku o dofinansowanie projektu 
powinna znaleźć się szczegółowa metodologia wyliczenia koszu rozliczanego notą księgową. 
Ponadto beneficjent jest zobowiązany do gromadzenia wszystkich dokumentów, które 
stanowić będą podstawę rozliczenia kosztów usługi zdrowotnej finansowanej/rozliczanej w 
projekcie na wypadek ewentualnej kontroli realizacji projektu, w ramach której weryfikowane 
będą poniesione wydatki w oparciu o zapłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o 
równoważnej wartości dowodowej. 
Pamiętaj! Wydatki dotyczące badania mammograficznego/ cytologicznego nie mogą być 
sfinansowane ze środków projektu, jednak zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia 
na lata 2014-2020 koszt ww. badań uczestniczki projektu może zostać wykazany w projekcie 
jako wkład własny pod warunkiem, że źródłem ich sfinansowania są środki płatnika (NFZ) 
będące w dyspozycji beneficjenta lub partnera projektu.

ROZLICZANIE WKŁADU WŁASNEGO 



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

Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez wnioskodawcę ze składników jego majątku
lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz
zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń
wykonywanych przez wolontariuszy

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

Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego zostały uregulowane w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020.

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY



Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT), mogą być uznane za 
wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości ich 
odzyskania;

Dopuszcza się sytuację, w której VAT będzie kwalifikowalny jedynie dla części projektu. W 
takiej sytuacji beneficjent jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania projektu, 
tak aby nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może być uznany za 
kwalifikowalny.

Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia w treści wniosku o dofinansowanie 
szczegółowego uzasadnienia zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości 
obniżenia VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień sporządzania wniosku o 
dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w 
przyszłości (w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu) majątku 
wytworzonego w związku z realizacją projektu. 
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT  stanowi  obowiązkowy załącznik do WOD i 
Umowy o dofinansowanie projektu. 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ INNE PODATKI I OPŁATY



WNIOSEK O DOFINANNSOWANIE: Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami: [wybór z listy:
zawierającymi VAT/niezawierającymi VAT/częściowo zawierającymi VAT] – OSOBNE
OŚWIADCZENIE DLA KAŻDEGO Z PARTNERÓW

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

Beneficjenci, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych, są zobowiązani dołączyć do
wniosku o dofinansowanie Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 12), składające
się z części, w której beneficjent oświadcza, iż w chwili składania wniosku o dofinansowanie
nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została
określona w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie (fakt ten decyduje o
kwalifikowalności VAT) oraz zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej części VAT, jeżeli
zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez beneficjenta.

W przypadku realizacji projektu w formie partnerstwa Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
składa również każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych wydatków w projekcie, w
całości lub części będzie kwalifikował podatek VAT.

VAT 



W ramach projektów ogólnodostępnych, w celu zapewnienia możliwości pełnego
uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, należy zastosować mechanizm racjonalnych
usprawnień.

Oznacza to możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub oddziaływania
na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie
projektu, lecz uruchomionych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika
lub personelu) osoby z niepełnosprawnością. Każde racjonalne usprawnienie wynika z relacji
przynajmniej trzech czynników dysfunkcji związanej z danym uczestnikiem projektu, barier
otoczenia oraz charakteru usługi realizowanej w ramach projektu.

W projektach dedykowanych, w tym zorientowanych wyłącznie lub przede wszystkim na
osoby z niepełnosprawnościami (np. osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz
projektach skierowanych do zamkniętej grupy uczestników (np. dzieci określonego ośrodka
wychowania przedszkolnego), wydatki na sfinansowanie mechanizmu racjonalnych
usprawnień są wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.

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

MECHANIZM RACJONALNYCH USPRAWNIEŃ



a) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,

b) odsetki od zadłużenia,

c) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji,

d) kary i grzywny,

e) świadczenia realizowane ze środków ZFŚS,

f) odpisy dokonywane na ZFŚS w projektach realizowanych ze środków Pomocy Technicznej,

g) rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta,

h) wpłaty na PFRON,

i) wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych, wydatki związane ze sprawami
sądowymi,

j) wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz
(w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji
krajowych,

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE 



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

l) wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów 
opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit wynosi 15%, a w przypadku 
instrumentów finansowych skierowanych na wspieranie rozwoju obszarów miejskich lub 
rewitalizację obszarów miejskich,limit wynosi 20%), 

m) zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków dokonanych w ramach celu 
tematycznego  Promowanie włączenia społecznego (…);

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

o) transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość 15 000 euro, 

p) p)  wydatki związane z wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu, 
r) success fee

s) w przypadku projektów współfinansowanych z EFS - wydatki związane z zakupem 
nieruchomości i infrastruktury oraz z dostosowaniem lub adaptacją budynków i 
pomieszczeń, za wyjątkiem wydatków ponoszonych jako cross-financing.

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE 



•zamówienia dodatkowe, nawet jeśli zostały udzielone przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie: 
Zamówienia dodatkowe to nowe zamówienie obejmujące usługi lub roboty budowlane 
wykraczające poza zakres zamówienia podstawowego, tj. poza zakres przedmiotu 
zamówienia określonego w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia. Jest 
to zatem zamówienie, które wykracza poza określenie (opis) przedmiotu zamówienia 
podstawowego i stanowi jego rozszerzenie, co pociąga zwiększenie wynagrodzenia lub 
powstanie nowego produktu zmieniając tym samym zakres zamówienia podstawowego, 
• zamówienia uzupełniające nieujęte we wniosku o dofinansowanie (powstałe w trakcie 
realizacji projektu), 
• wydatki objęte umową cywilnoprawną na realizowanie zadań tożsamych z zadaniami 
realizowanymi przez pracownika w ramach stosunku pracy u beneficjenta/partnera, 
• zasiłki i inne świadczenia finansowane ze środków ZUS, 
• amortyzacja jednorazowa, 

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE 



• koszty opracowania projektu SIWZ, projektu ogłoszenia, wzoru umowy z wykonawcą i innej 
dokumentacji związanej z udzieleniem przez beneficjenta zamówienia robót 
budowlanych/usług/dostaw w ramach projektu, z wyłączeniem kosztów związanych z 
przygotowaniem kosztorysów i przedmiarów ;
•wydatki na usługi w zakresie audytu i księgowości oraz ubezpieczenia nieobowiązkowe. 
•koszt nadzoru inwestorskiego/autorskiego/opracowania dokumentacji na zakres 
wykraczający poza zakres rzeczowy projektu;

Określając wysokość wydatku kwalifikowalnego, należy najpierw ustalić procentowy udział 
kosztu dotyczącego zakresu rzeczowego projektu w całości kosztu inwestycji. Następnie 
pomnożyć uzyskany wynik przez koszt nadzoru inwestorskiego/autorskiego/dokumentacji. IZ 
RPO WP dopuszcza możliwość  indywidualnego określenia wysokości wydatku 
kwalifikowalnego wg metodologii wskazanej przez beneficjenta. 

Do współfinansowania nie kwalifikują się także wydatki wyszczególnione w ramach 
poszczególnych działań i typów projektów RPO WP 2014-2020.  

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE 



We wniosku o dofinansowanie w poz. VII. Harmonogram realizacji projektu należy podać 
informacje spójne z okresem realizacji projektu.
Harmonogram realizacji projektu stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie 
wygenerowanego przez LSI WUP i ma formę wykresu Gantta, obejmującego pierwsze 
dwanaście miesięcy realizacji w ujęciu miesięcznym, a pozostałą część okresu realizacji 
projektu (jeżeli projekt trwa dłużej niż jeden rok) – w ujęciu kwartalnym (w postaci kwartałów 
kalendarzowych). Harmonogram umożliwia wnioskodawcy pokazanie w przejrzysty sposób 
rozkładu realizacji poszczególnych zadań projektowych i ich etapów w czasie. 

Kolumny określające poszczególne miesiące, kwartały i lata realizacji projektu tworzone są 
automatycznie na podstawie pkt. 1.7 Okres realizacji projektu. W przypadku dokonania 
zmiany danych w pkt. 1.7 lub w pkt. 4.1 wniosku w harmonogramie realizacji projektu 
automatycznie pojawia się opcja „Odśwież dane”, którą należy wybrać, aby w harmonogramie 
pojawiły się aktualne informacje. 
Do harmonogramu realizacji projektu automatycznie przenoszone są zadania zdefiniowane w 
pkt. 4.1 wniosku. W ramach każdego z zadań w polu oznaczonym „Etap” należy wpisać: NIE 
DOTYCZY.  (Wg instrukcji do wypełniania wniosku z działania 7.2 Poprawa sytuacji osób 
bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP ).

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU



Termin realizacji projektu powinien uwzględniać okres gwarancyjny, po upływie którego 
następuje wypłata kwoty zatrzymanej. Płatność musi nastąpić przed upływem końcowego 
terminu ponoszenia wydatków kwalifikowalnych określonego w umowie o dofinansowanie. 

Zwrot kwoty zatrzymanej (faktyczne poniesienie wydatku) po upływie okresu 
kwalifikowalności wydatków w projekcie nie stanowi wydatku kwalifikowalnego

Pamiętaj!
W celu przyspieszenia terminu zwrotu kwoty zatrzymanej można  zastosować gwarancję 
instytucji finansowej. Wówczas wykonawca uzyskuje zwrot kwoty zatrzymanej w zamian za 
przedstawienie gwarancji instytucji finansowej na tę kwotę. Kwota zatrzymana, która 
została wypłacona wykonawcy, stanowi wydatek faktycznie poniesiony, może być zatem 
uznana za wydatek kwalifikowalny. 

RAMY CZASOWE KWALIFIKOWALNOŚCI- kwoty zatrzymane



UMOWA O DOFINANSOWANIE

Etap podpisania umowy o dofinansowanie to początek wdrażania realizacji projektów 



1. Kopia statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę prawną działalności 
wnioskodawcy. UWAGA: Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. 

2. Aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru/ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej 
wnioskodawcy. UWAGA: Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. 

3. Pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy, gdy umowa będzie 
podpisywana przez osobę/y nieposiadającą/e statutowych uprawnień do 
reprezentowania wnioskodawcy, ważne na dzień podpisania wniosku/umowy. 

4. Uchwała właściwego organu JST lub inny właściwy dokument organu, dysponenta 
budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdza 
projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z 
EFS – w przypadku, gdy taki dokument jest wymagany dla zaciągania zobowiązań przez 
wnioskodawcę. 

5. Uchwała w sprawie wyboru starosty albo zaświadczenie komisji wyborczej o wyborze na 
wójta/burmistrza/prezydenta. 

6. Uchwała JST dotycząca zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu. 
7. Kopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP i REGON wnioskodawcy/ Zaświadczenie o 

nadaniu NIP i REGON. UWAGA: Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. 

UMOWA O DOFINANSOWANIE - Załączniki



8. Dwa egzemplarze harmonogramu płatności - załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie.
9. Dwa egzemplarze oświadczenia wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT - załącznik nr 3 do 
umowy o dofinansowanie projektu). UWAGA: Załącznik ten wymaga dodatkowo 
kontrasygnaty głównego księgowego. 
10. Informacja o numerze rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi projektu, z 
którego jednostka realizująca projekt dokonywać będzie wydatków, wraz z podaniem 
dokładnej nazwy właściciela rachunku, nazwy i adresu banku. Wnioskodawca realizujący 
projekt, w którym koszty bezpośrednie rozliczane są w oparciu o kwoty ryczałtowe, składa 
informacje o numerze rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki na 
dofinansowanie projektu wraz z podaniem dokładnej nazwy właściciela rachunku, nazwy i 
adresu banku. 
11. Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu/braku zobowiązań do stosowania ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 8 do Regulaminu). UWAGA: Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych, 
państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz 
związków ww. podmiotów. 
12. Oświadczenie o niekaralności beneficjenta (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do 
Regulaminu)

UMOWA O DOFINANSOWANIE



W momencie podpisywania umowy konieczne jest także posiadanie uchwały Rady Powiatu 
zatwierdzającej realizację projektu 

Aby uchwała była prawidłowa winna zawierać co najmniej następujące elementy: 
nr uchwały, 
oznaczenie organu wydającego, 
datę jej wydania, 
przytoczenie podstawy prawnej, 
wskazanie, w jakiej sprawie została podjęta ww. uchwała, 
rozstrzygnięcie – zwięzłe stanowisko, 
zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą… (należy wpisać tytuł projektu) w 
ramach Działania (należy wpisać nr Działania), 
określenie komu powierza się wykonanie uchwały, 
określenie terminu wejścia w życie. 

UMOWA O DOFINANSOWANIE



§ 6  Uproszczone metody rozliczeń
Beneficjent rozlicza koszty pośrednie stawką ryczałtową w wysokości … % poniesionych, 
udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Beneficjent ma prawo pobrania z właściwego rachunku bankowego, o którym mowa 
w §8 ust. 4 środków stanowiących pokrycie kosztów pośrednich w kwocie wyliczonej 
na podstawie procentowej wartości stawki ryczałtowej, o której mowa w ust. 1, każdorazowo 
w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich.
Instytucja Pośrednicząca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach 
rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień Umowy w zakresie zarządzania 
Projektem. 
Beneficjent rozlicza w ramach Projektu stawkami jednostkowymi następujące koszty: 
(wymienione enumeratywnie) na warunkach i w wysokości określonej w regulaminie 
konkursu oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków.

UMOWA O DOFINANSOWANIE



§ 6  Uproszczone metody rozliczeń cd. W związku ze stawkami jednostkowymi, o których 
mowa w ust. 4, Beneficjent zobowiązuje się potwierdzić ich wykonanie następującymi 
dokumentami: w ramach stawki jednostkowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1) dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie stawki są:
- załączane do wniosku o płatność …………,
- dostępne podczas kontroli na miejscu …………,w ramach stawki jednostkowej, o której mowa 
w ust. 4 pkt 2) dokumentami potwierdzającymi wykonanie stawki są:
- załączane do wniosku o płatność …………,
- dostępne podczas kontroli na miejscu …………, w ramach stawki jednostkowej, o której mowa 
w ust. 4 pkt 3) dokumentami potwierdzającymi wykonanie stawki są:
- załączane do wniosku o płatność …………,
-dostępne podczas kontroli na miejscu …………, 
Kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe, o których 
mowa w ust. 4, jest ustalana na podstawie przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej dla 
danego typu usługi, wskazanej w regulaminie konkursu, przez liczbę usługi faktycznie 
zrealizowanych w Projekcie Numeracje należy odpowiednio kontynuować lub wykreślić 
adekwatnie do ilości stawek jednostkowych wskazanych w ust. 4.

UMOWA O DOFINANSOWANIE



W umowie o dofinansowanie § 7 Wyodrębniona ewidencja księgowa
Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
albo stosowania odpowiedniego kodu księgowego, w sposób przejrzysty dla wszystkich 
transakcji związanych z Projektem, w tym również dla wydatków tylko częściowo odnoszących 
się do współfinansowanych operacji oraz określonych rodzajów wydatków, które mogą być 
uznane za kwalifikowalne jedynie do pewnych limitów lub w proporcji  do poniesionych 
kosztów, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji. 

Obowiązek ten  powstaje najpóźniej z dniem rozpoczęcia realizacji Projektu i obejmuje 
zarówno koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne ponoszone w ramach Projektu. 

Obowiązek ten dotyczy każdego z partnerów, w zakresie tej części projektu, za której 
realizację odpowiada dany partner.

Beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia w ramach Projektu wyodrębnionej 
ewidencji księgowej dla wydatków objętych stawkami ryczałtowymi lub też stawkami 
jednostkowymi. 

WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW



Przez wyodrębnioną ewidencję księgową rozumie się ewidencję prowadzoną w oparciu o:
ustawę o rachunkowości. Beneficjent prowadząc pełną księgowość wyodrębnia w swoich 
dotychczas prowadzonych księgach rachunkowych dodatkowe konta księgowe, przeznaczone 
do ewidencjonowania transakcji związanych z otrzymanym dofinansowaniem oraz 
uwzględnia zmiany w swojej polityce rachunkowości. Może tego dokonać poprzez: 
1. wprowadzenie dodatkowych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, 
pozwalających na wyodrębnienie (identyfikację) operacji związanych z Projektem w układzie 
umożliwiającym spełnienie wymagań  w zakresie sprawozdawczości, monitoringu i kontroli; 
Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których dokonywana jest 
ewidencja operacji związanych z Projektem, tak aby możliwe było: wyodrębnienie ewidencji 
środków pieniężnych, wyodrębnienie ewidencji rozrachunków, wyodrębnienie ewidencji 
kosztów, wyodrębnienie ewidencji przychodów, wyodrębnienie ewidencji środków trwałych 
oraz ich umorzenia,
2. prowadzenie odpowiedniego kodu księgowego (operacyjnego) dla wszystkich transakcji 
związanych z Projektem, gdzie wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, 
numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który 
umożliwia sporządzenie zestawień w określonym przedziale czasowym, ujmujących wszystkie 
operacje związane z Projektem.

WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW



Przez wyodrębnioną ewidencję księgową rozumie się także ewidencję prowadzoną 
w oparciu o krajowe przepisy podatkowe. Beneficjent, który nie prowadzi pełnej 
księgowości, a rozlicza się w formie, np. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, 
w prowadzonej przez siebie ewidencji wprowadza odpowiedni kod księgowy np. w kolumnie 
Uwagi lub Adnotacje, wskazujący na związek operacji gospodarczej z realizowanym 
Projektem. 
W przypadku, gdy, Beneficjent w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie wykazuje 
operacji gospodarczych związanych  z realizowanym Projektem - kod księgowy powinien 
zostać wykazany w prowadzonej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych.

Beneficjent nie stosujący ustawy o rachunkowości i krajowych przepisów podatkowych jest 
zobowiązany do prowadzenia, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego realizacji 
Projektu (w przypadku wystąpienia wydatków) Zestawienia wszystkich dokumentów 
dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, którego wzórs 
tanowi załącznik nr 8 do Umowy.

WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW



W przypadku wydatków zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed 
zawarciem Umowy, Beneficjent jest zobowiązany do wykazania ich w jednym Zestawieniu. 

Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla Projektu Beneficjent opisuje 
w Polityce rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości 
obowiązujące Beneficjenta w związku z realizacją Umowy.

Obowiązki, dot. wyodrębnienia ewidencji księgowej, dotyczą każdego z Partnerów, w zakresie 
tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner. 

WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW



Dofinansowanie jest wypłacane w formie zaliczki  w wysokości określonej w harmonogramie 
płatności stanowiącym załącznik nr 2  do Umowy po pozytywnej weryfikacji wniosku o 
płatność.
Aktualizacja Harmonogramu płatności musi być  zaakceptowana przez IP.
Kolejne transze zaliczki na dany okres nie  mogą przekraczać środków niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji danego etapu Projektu. Max kolejnej transzy to wartość zabezpieczenia 
umowy.
Transze dofinansowania są przekazywane na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy 
Beneficjenta nr ………… prowadzony w: …………, właściciel rachunku: …………,a następnie są 
przekazywane na wyodrębniony/e dla Projektu rachunek/i bankowy/e jednostki 
organizacyjnej/jednostek organizacyjnych ………, 
za pośrednictwem którego/których, o ile to możliwe powinny być regulowane płatności 
w ramach Projektu. 
W umowie należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer 
rachunku bankowego.

PŁATNOŚCI



Beneficjent musi poinformować IP o zmianie numeru rachunku bankowego projektu. 
Zmiana rachunku bankowego/rachunków bankowych wymaga formy aneksu  do Umowy.

Rachunek bankowy projektu nie może być wykorzystywany na cele niezwiązane z realizacją 
Projektu. Transze dofinansowania nie mogą być wykorzystywane na cele pozaprojketowe, w 
szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, działalności. Sankcją jest 
zwrot tej części dofinansowania. 

Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, 
zgodnie z porozumieniem lub umową o partnerstwie. Wszystkie płatności dokonywane w 
związku z realizacją Umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerami, powinny być dokonywane 
za pośrednictwem rachunku bankowego Projektu, pod rygorem uznania poniesionych 
wydatków za niekwalifikowalne.

Odsetki bankowe powstałe w związku z przechowywaniem na rachunku bankowym środków 
w formie zaliczki podlegają zwrotowi, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Zwrot 
odsetek bankowych następuje nie później niż na dzień złożenia wniosku o płatność. 

PŁATNOŚCI



Wypłata dofinansowania może odbywać się w jednej lub kilku transzach. 

Pierwsza transza lub całość dofinansowania (w przypadku projektów, dla których 
dofinansowanie wypłacane jest jedną transzą) jest wypłacana w wysokości i w terminie 
określonym w harmonogramie płatności, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia umowy 
(nie dotyczy Jednostek Sektora Finansów Publicznych) oraz złożenia wniosku o zaliczkę, nie 
wcześniej niż na 14 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia realizacji Projektu;

Kolejne transze dofinansowania są przekazywane po złożeniu i zatwierdzeniu przez IP 
wniosku o zaliczkę, rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania - co najmniej 70% łącznej 

kwoty otrzymanych transz dofinansowania.

PŁATNOŚCI



Beneficjent informuje IP o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji 
celowej, która nie zostanie wydatkowana do końca danego roku. Kwota ta podlega zwrotowi 
na rachunek wskazany przez IP w terminie do dnia 30 listopada tego roku.

Kwota dotacji celowej w części niewydatkowanej przed upływem 30 dni kalendarzowych od 
terminu określonego w rozporządzeniu wydanym  na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o 
finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez IP.

Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona IP podlega zwrotowi w terminie do 
dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez IP. 

Kwota dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich, niewydatkowana z 
końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym do dyspozycji Beneficjenta w 
następnym roku budżetowym.

PŁATNOŚCI



Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z 
realizacją Projektu:
1. przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji 

Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące Projektu. 
Okres ten zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub 
sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie  albo na należycie uzasadniony 
wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent  jest informowany pisemnie;

2. w przypadku dokumentów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis
- przez okres 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej 
lub pomocy de minimis;

3. w przypadku dokumentów dotyczących podatku od towarów i usług - przez okres, 
o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U2016.710 t.j.);

4. przez okres trwałości Projektu;

W przypadku wystąpienia w ramach Projektu więcej niż jednego okresu, o którym mowa 
powyżej, stosuje się odpowiednio dłuższy termin. 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW



Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu, na etapie ich rekrutacji do Projektu, 
do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 
tygodni od zakończenia udziału). 
Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu na etapie ich rekrutacji do Projektu, 
do dostarczenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie, dokumentów 
potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej/społeczno-zatrudnieniowej.

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób 
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany  do 
poinformowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu jej archiwizacji.

Beneficjent powinien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się upoważnieniem do 
przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialną za nadzór nad archiwizowaną 
dokumentacją.

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW



W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia 
lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności Beneficjent zobowiązany jest pisemnie 
poinformować IP o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem.

Dokumenty przechowywane są albo w formie oryginałów albo ich uwierzytelnionych 
odpisów lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje 
dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej. 

Zapisy  dot. przechowywania dokumentacji stosuje się także do Partnerów.

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW



Umowa może zostać zmieniona, na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Umowy. 

Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia Instytucji 
Pośredniczącej w SL2014 oraz LSI WUP oraz przekazania aktualnego wniosku 
o dofinansowanie i uzyskania akceptacji IP w terminie 15 dni roboczych i jest dokonywana w 
SL2014 oraz LSI WUP i nie wymaga formy aneksu do Umowy, pod warunkiem, że zmiany te 
nie wpływają na zapisy treści Umowy. 

Zmiany, mogą być zgłaszane nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem 
realizacji Projektu, określonym we wniosku o dofinansowanie. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian w 
terminie późniejszym.
Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym we wniosku 
o dofinansowanie do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego  przesuwane 
są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego 
wniosku o dofinansowanie bez zgody IP.

ZMIANY W PROJEKCIE I UMOWIE



Beneficjent jest zobowiązany do:
•systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego, 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, informowania IP o zaistniałych 
nieprawidłowościach;
•pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu, 
zgodnie ze wskaźnikami zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie;
•przedkładania na żądanie IP informacji o wskaźnikach w okresie trwałości Projektu;
•przekazania wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, 

W przypadku niewykonania przez Beneficjenta obowiązków IP może zawiesić 
dofinansowanie.

Niewykonanie wskaźnika w Projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia 
nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy wdrożeniowej. 

MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ



Przesunięcia nie mogą:
zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu;
zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zakupu środków trwałych;
zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących zadań zleconych;
wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis 
w ramach Projektu;
dotyczyć kosztów rozliczanych stawkami ryczałtowymi.

W przypadku wystąpienia oszczędności w Projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% 
środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta 
wyłącznie za zgodą IP.

ZMIANY W PROJEKCIE I UMOWIE



Beneficjent składa wnioski o płatność nie rzadziej niż raz na kwartał w terminie X dni 
roboczych ( min. 10 dni) od zakończenia okresu rozliczeniowego, a końcowy wniosek o 
płatność w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.

W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie przewiduje trwałość rezultatów, Beneficjent po 
okresie realizacji Projektu jest zobowiązany do przedłożenia do IP na koniec okresu trwałości, 
dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości Projektu lub rezultatów. Zakres ww. 
dokumentów ustala z IP nie później niż na miesiąc przed zakończeniem realizacji Projektu.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ



Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia 
Projektu za pośrednictwem SL2014:
kopię wyciągów z rachunku bankowego lub historii z tego rachunku bankowego oraz kopie 
wyciągów bankowych z innych rachunków bankowych potwierdzających poniesienie 
wydatków ujętych we wniosku o płatność, a w przypadku płatności gotówkowych kopie 
raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez Beneficjenta zestawień płatności 
gotówkowych objętych wnioskiem o płatność (dotyczy projektów, w których środki 
dofinansowania przekazywane są w formie zaliczki i w których Beneficjent nie został 
zwolniony z załączania wyciągów bankowych lub innych równoważnych dokumentów.;
informacje o wszystkich uczestnikach Projektu ( z wyjątkiem projektu badawczego lub 
informacyjno-promocyjnego);
informacje o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej/społeczno-
zatrudnieniowej; (jeśli dotyczy)
dokumentów potwierdzających wykonanie Projektu za pomocą uproszczonych form 
rozliczania ( nie dotyczy, jeżeli w Projekcie nie jest przewidziane rozliczenie za pomocą stawek 
jednostkowych).

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ



Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność 
przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego 
poniesienia.

W przypadku gdy Beneficjent rozpoczął realizację Projektu przed podpisaniem Umowy, 
zobowiązany jest do złożenia wniosku o płatność rozliczającego wydatki poniesione przed 
podpisaniem Umowy, w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy.

Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania 
w końcowym wniosku o płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że dofinansowanie 
nie zostało w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne  lub rozliczone przez 
Beneficjenta w ramach stawek jednostkowych lub stawek ryczałtowych Beneficjent zwraca tę 
część dofinansowania  w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu 
realizacji Projektu. 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ



IP weryfikuje pierwszą wersję wniosku o płatność w terminie 20 dni roboczych od dnia jego 
otrzymania, a kolejnych jego wersji  w terminie do 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 
Do ww. terminów nie wlicza się czasu oczekiwania na dokonanie czynności oraz na brakujące 
lub poprawiane dokumenty.

Terminy te ulegają zawieszeniu gdy:
- jest kontrola na miejscu realizacji projektu (po złożeniu końcowego wniosku o płatność ) lub 
- jest kontrola doraźna na miejscu w związku ze złożonym wnioskiem o płatność;
do dnia przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej informacji o wykonaniu 
lub zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na 
wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w Projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie 
końcowe Projektu.

Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ



Końcowe rozliczenie Projektu uwarunkowane jest przekazaniem przez Beneficjenta 
ostatecznych danych nt. realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej/społeczno
-zatrudnieniowej, max. 100 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Projektu.

Niezłożenie wniosku o płatność na najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz 
dofinansowania lub w terminie, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w 
ramach zaliczki, skutkuje naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od 
dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.  IP wzywa Beneficjenta do 
zapłaty odsetek  lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania (dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie 
z harmonogramem płatności miały być złożone w celu przekazania kolejnej transzy 
dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność). IP wzywa Beneficjenta do zwrotu 
odsetek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania na wskazany przez 
nią rachunek bankowy. W przypadku niedokonania zapłaty odsetek, IP wydaje wezwanie do 
zapłaty/decyzję administracyjną. 
Reguła proporcjonalności weryfikowana jest na etapie weryfikacji końcowego wniosku 
o płatność.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ końcowy



Instytucja Pośrednicząca może zawiesić wypłatę transzy dofinansowania, w przypadku gdy 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło  do powstania 
nieprawidłowości, w szczególności w przypadkach: podejrzenia oszustwa, utrudniania 
kontroli realizacji Projektu, dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie 
z postanowieniami Umowy oraz na wniosek instytucji kontrolujących.

IP pisemnie informuje Beneficjenta o przyczynach zawieszenia. Uruchomienie płatności 
następuje na wniosek IP niezwłocznie  po usunięciu nieprawidłowości.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ końcowy



Możliwość zastępowania wydatków nieprawidłowych innymi wydatkami kwalifikowalnymi  
dotyczy wyłącznie : 
− wartości robót zamiennych droższych, aniżeli pierwotnie założone. 
- zwiększonej, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, wartości 
wydatków objętych postępowaniem w stosunku do sumy wartości tych wydatków 
określonych we wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wydatków przed zatwierdzeniem wniosku o 
płatność, zgodnie z art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, beneficjent w miejsce 
wydatków nieprawidłowych może przedstawić inne wydatki nieobarczone błędem. 

ZASADY ZASTĘPOWANIA WYDATKÓW NIEPRAWIDŁOWYCH INNYMI WYDATKAMI



WYDATKI PONOSZONE ZGODNIE Z ZASADĄ UCZCIWEJ KONKURENCJI

Udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu następuje zgodnie z: 
a) ustawą Pzp – w przypadku beneficjenta zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp;
albo 
b) zasadą konkurencyjności  określoną m.in w Wytycznych Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do 
których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku: 
- Beneficjenta zwolnionego ze stosowania ustawy Pzp, w przypadku zamówień publicznych 
przekraczających wartość 50 000 PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 
- Beneficjenta zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp : 
 w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 
8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 000 PLN netto, tj. bez podatku od 
towarów i usług (VAT), lub 
 w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie 
przekraczającej 50 000 PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 



WYDATKI PONOSZONE ZGODNIE Z ZASADĄ UCZCIWEJ KONKURENCJI

Beneficjent będący organem administracji publicznej, może powierzać realizację zadań 
publicznych innym podmiotom, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W przypadku, gdy przepisy prawa inne niż ustawa Pzp, wyłączają stosowanie ustawy Pzp, 
zamówienie publiczne przeprowadza się z zastosowaniem tych przepisów. 

Sankcja: Naruszenie warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego IZ RPO WP uznaje całość lub część wydatków związanych z tym
zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne. Wartość nieprawidłowości ustalana jest
na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych
nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U., poz. 200).



Do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony przez 
beneficjenta

Wydatek faktycznie poniesiony oznacza wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako 
rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Dowodem 
poniesienia wydatku jest zapłacona faktura, inny dokument księgowy o równoważnej 
wartości dowodowej
Wyjątki od powyższej reguły stanowią m.in. koszty amortyzacji, wydatek z tytułu udzielonej 
gwarancji, złożenie depozytu sadowego przez beneficjenta, rozliczenia dokonywane na 
podstawie wewnętrznej noty obciążeniowej, udzielenie promesy premii technologicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1710), oraz kompensata.
Np. Kompensata w formie kary umownej potrącanej z płatności za fakturę. Faktura, za 
którą płatność została pomniejszona o naliczoną karę, jest kwalifikowalna w 100 proc.

ZASADA FAKTYCZNEGO PONIESIENIA WYDATKU



Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się: 
a) w przypadku wydatków pieniężnych: 
 dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku 

bankowego beneficjenta, tj. datę księgowania operacji, 
 dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej 

płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub 
podobnego instrumentu, 

 dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności, 
b) w przypadku amortyzacji – datę dokonania odpisu amortyzacyjnego, 
c) w przypadku potrącenia – datę o której mowa w art. 499 Kodeksu cywilnego, 
d) w przypadku depozytu sądowego – datę faktycznego wniesienia depozytu do sądu, w 
przypadku rozliczeń na podstawie wewnętrznej noty obciążeniowej – datę zaksięgowania 
noty, 
e) w przypadku udzielenia promesy premii technologicznej – datę jej otrzymania. 

ZASADA FAKTYCZNEGO PONIESIENIA WYDATKU



Podwójne finansowanie oznacza w szczególności: 

a) poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie 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 kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej 
pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie 
wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu,
poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku VAT ze środków funduszy 
strukturalnych, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na 
podstawie ustawy o VAT, 
d) zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych 
środków publicznych, a następnie rozliczenie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w 
ramach tego samego projektu lub innych współfinansowanych ze środków UE, 

ZAKAZ PODWÓJNEGO FINANSOWANIA



Podwójne finansowanie oznacza w szczególności cd. : 

e) zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu 
w ramach leasingu finansowego, a następnie zrefundowanie rat opłacanych przez 
beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu, 
f) sytuacja, w której środki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały pozyskane w formie 
kredytu lub pożyczki, które następnie zostały umorzone. Podwójne finansowanie dotyczyć 
będzie wyłącznie tej części kredytu lub pożyczki, która została umorzona. 
g) objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem pożyczkowym i 
gwarancyjnym, 
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, 
i)rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz kosztach bezpośrednich 
projektu.

Podwójne finansowanie wydatków jest niedozwolone!

ZAKAZ PODWÓJNEGO FINANSOWANIA



Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. 

Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu 
na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte 
uproszczoną metodą. Niemniej jednak, właściwa instytucja będąca stroną umowy 
zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie do przedstawienia dokumentacji:
a) potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań 
zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu – w przypadku stawek 
jednostkowych oraz kwot ryczałtowych, 
Lub 
b) potwierdzającej rozliczenie kosztów będących podstawą do rozliczenia stawek 
ryczałtowych – w przypadku stawek ryczałtowych,

WERYFIKACJA WYDATKÓW ROZLICZANYCH UPROSZCZONĄ METODĄ



Weryfikacja wydatków zadeklarowanych według uproszczonych metod dokonywana
jest w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki:

a) w przypadku stawek jednostkowych – sprawdzenie, 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,

b) w przypadku kwot ryczałtowych – sprawdzenie, czy działania zadeklarowane przez 
beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki 
produktu lub rezultatu osiągnięte. Rozliczenie, 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,

c) w przypadku stawek ryczałtowych – sprawdzenie, czy beneficjent prawidłowo zastosował 
określoną wysokość stawki ryczałtowej wynikającą z umowy o dofinansowanie oraz czy 
prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą wyliczenia stawek ryczałtowych. 

WERYFIKACJA WYDATKÓW ROZLICZANYCH UPROSZCZONĄ METODĄ



Weryfikacji podlega zgodność dostarczonych produktów lub zrealizowanych usług/działań z 
założeniami we wniosku o dofinansowanie projektu.
WUP może weryfikować realizację działań i osiągnięcie wskaźników produktu lub rezultatu w 
ramach projektu podczas kontroli na miejscu lub wizyty monitoringowej.

Niezrealizowanie założonych w umowie o dofinansowanie wskaźników produktu lub 
rezultatu, skutkuje obniżeniem płatności :
a) w przypadku stawek jednostkowych, za niezrealizowane lub niewłaściwie
zrealizowane działania zapłata nie następuje,
b) w przypadku kwot ryczałtowych – w przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników
produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za 
niekwalifikowalną (rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”),
c) w przypadku stawek ryczałtowych – rozliczenie następuje w oparciu o przedstawiane
do rozliczenia wydatki będące podstawą wyliczenia stawek, zgodnie z zatwierdzonym 
budżetem projektu. Na wysokość wydatków rozliczanych stawką ryczałtową mają wpływ nie 
tylko koszty wykazane we wnioskach o płatność, lecz również wszelkiego rodzaju 
pomniejszenia, które są dokonywane w ramach projektu (np. w związku z szacunkowym 
budżetem lub korektami finansowymi).
.

WERYFIKACJA WYDATKÓW ROZLICZANYCH UPROSZCZONĄ METODĄ



Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu – dochód, który nie został wzięty pod 
uwagę w czasie zatwierdzania projektu, wygenerowany wyłącznie podczas jego wdrażania, 
wykazany nie później niż w momencie złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność 
końcową ( Art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego);
Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu. Gdy nie wszystkie koszty w 
ramach projektu są kwalifikowalne, dochód zostaje przyporządkowany proporcjonalnie do 
do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych wydatków projektu. 

Uwaga! Definicje dochodu, o którym mowa w art. 61 oraz art. 65 rozporządzenia ogólnego, 
są inne niż definicja dochodu wynikająca z krajowych przepisów o rachunkowości czy 
przepisów podatkowych. 
Za dochód nie uznaje się wadium wpłacanego przez podmiot ubiegający się o realizację 
zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp, zatrzymanego w przypadku wycofania 
oferty, kar umownych (w tym kar za odstąpienie od umowy i kar za opóźnienie), 
zatrzymanych kaucji zwrotnych oraz ulg z tytułu terminowego odprowadzania składek do 
ZUS/US. Płatności otrzymane przez beneficjenta w ww. przypadkach nie pomniejszają 
wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. 

…DOCHÓD WYGENEROWANY PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU 

(DO CZASU JEGO UKOŃCZENIA)



Przepisy dot. dochodu wygenerowanego podczas realizacji projektu nie stosuje się do:
a) pomocy technicznej, 
b) instrumentów finansowych, 
c) pomocy zwrotnej udzielonej z zastrzeżeniem obowiązku spłaty środków w całości, 
d) nagród, 
e) projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
f) projektów objętych kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi z zastrzeżeniem 
uwzględnienia dochodu ex-ante, 
g) projektów realizowanych w ramach wspólnego planu działania z zastrzeżeniem 
uwzględnienia dochodu ex-ante, 
h) projektów, dla których łączne koszty kwalifikowalne nie przekraczają wyrażonej w PLN 
równowartości 50 000 EUR, przeliczonej na PLN zgodnie z kursem wymiany EUR/PLN, 
stanowiącym średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych NBP z ostatnich 6 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia WOD, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu lub na dzień 
złożenia WOD w przypadku projektów pozakonkursowych, 
i) projektów generujących dochód po ukończeniu, zdefiniowanych w art. 61 rozporządzenia 
ogólnego 

…DOCHÓD WYGENEROWANY PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU 

(DO CZASU JEGO UKOŃCZENIA)



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

Zgodnie z regułą proporcjonalności:
a) w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez komitet monitorujący PO
– właściwa instytucja będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią
część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne,
b) w przypadku nieosiągnięcia celu projektu( wskaźnikami produktu lub rezultatu 
bezpośredniego) – WUP może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas  
rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne; 
Wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celu 
projektu i obejmują wydatki związane z tym zadaniem merytorycznym którego założenia nie 
zostały osiągnięte oraz kosztów pośrednich; 

Stopień nieosiągnięcia założeń projektu określany jest przez WUP.

REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI



Reguła proporcjonalności weryfikowana jest przez WUP według stanu na zakończenie 
realizacji projektu na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność.

Co do zasady można odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub 
obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli beneficjent o to wnioskuje i 
należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania 
zmierzające do osiągnięcia założeń projektu, lub w przypadku wystąpienia siły wyższej.

W projektach partnerskich, sposób egzekwowania przez beneficjenta
od partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności
z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera reguluje porozumienie lub
umowa partnerska.

REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI



Art. 71 ust. 3  rozporządzenia ogólnego:  W przypadku operacji wspieranych z EFS oraz 
operacji wspieranych z innych EFSI, które nie są inwestycjami w infrastrukturę lub 
inwestycjami produkcyjnymi, dokonuje się zwrotu wkładu z funduszu tylko wtedy, gdy są one 
objęte obowiązkiem utrzymania inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy 
państwa oraz jeżeli zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano w okresie 
ustalonym w tych zasadach. 

Gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne 
wymogi, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. 

Projekty nie dotyczące inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych, zachowują 
trwałość poprzez utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami 
pomocy publicznej.

TRWAŁOŚĆ 



Umowa zobowiązuje Beneficjenta do zachowania trwałości infrastruktury współfinansowanej 
w ramach cross-financingu,zgodnie z zasadami obowiązującymi dla wydatków 
współfinansowanych  z EFRR określonymi w podrozdziale 5.3 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków.

Art. 71 rozporządzenia ogólnego: trwałość projektów musi być zachowana przez okres 5 lat 
(3 lat w przypadku MŚP ) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta liczonymi od daty:
a) dokonania przelewu na rachunek bankowy beneficjenta, gdy  po zatwierdzeniu wniosku o 
płatność końcową beneficjentowi przekazywane są środki ;
b) zatwierdzenia wniosku o płatność końcową - w pozostałych przypadkach.

Zasada trwałości nie obowiązuje w przypadku: zaprzestania działalności z powodu ogłoszenia 
upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa w rozumieniu przepisów w art. 71 
rozporządzenia ogólnego. 

TRWAŁOŚĆ 



Naruszenie zasady trwałości następuje gdy: 
a) zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar WP, 
b) nastąpiła zmiana własności (rozporządzenie prawem własności) elementu 
współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu 
nienależne korzyści, 
c) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, 
która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów. 

Niedopuszczalne jest przeniesienie w okresie 10 lat od daty płatności końcowej działalności 
produkcyjnej poza obszar UE (nie dotyczy MŚP). 

Sankcja: zwrot środków otrzymanych na realizację projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak 
dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości 
– w trybie określonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych (z uwzględnieniem 
przepisów dot. pomocy publicznej). 

TRWAŁOŚĆ 
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