
Kwalifikowalność wydatków w projektach 

osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014 – 2020 

z uwzględnieniem najnowszych zmian 

Wytycznych

Rzeszów, 15 października 2019 r

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego



Program szkolenia
1. Aktualne dokumenty i wytyczne dotyczące kwalifikowalność wydatków 

w  projektach realizowanych w ramach RPO 2014-2020 w zakresie EFS –
informacje o zmianach wprowadzonych w 2019 r

2. Warunki kwalifikowalności wydatków. Konkurencyjność wydatków, 
zamówienia publiczne – zmiany zobowiązań.

3. Dotychczasowe wymagania i zmiany w zakresie:

• Środków trwałych  i cross-financing,

• Wynagrodzenia personelu projektu, kosztów osobowych. 

4. Wkład własny,

5. Limity i ograniczenia wynikające z obecnie obowiązujących wytycznych, 

6. Kluczowe dylematy w zakresie kwalifikowalności,

7. Podsumowanie, pytania uczestników
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Dokumenty i Wytyczne 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

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

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020; aktualne obowiązują od  10.09.2019r

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020; aktualne obowiązują od 21.06.2019r

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - aktualne obowiązują od 31.07.2019r

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 
2014-2020; aktualne obowiązują od 20.08.2019r

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020  -aktualne obowiązują od 13.09.2019r

• Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;   -
aktualne obowiązują od 3.10.2019r 3



Dokumenty i Wytyczne –cd.

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

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

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

• Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014 -2020; 

• Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 
elektronicznej na lata 2014-2020.
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Wytyczne należy stosować w oparciu 

o odpowiednie przepisy ustawodawstwa 

krajowego i unijnego. 
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Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia 
na lata 2014-2020 - zmiany od 21.06.2019r

1) Rezygnacja ze stosowania limitu procentowego (15%) kwoty alokowanej na 
priorytet inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach danego 
RPO na realizację RPZ stanowiących odpowiedź na istotny problem 
zdrowotny danego regionu (województwa) dla innych grup chorób niż 
choroby układu krążenia; choroby nowotworowe; zaburzenia psychiczne i 
zaburzenia zachowania; choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego i 
choroby układu oddechowego 

2) Zniesienie wymogu w zakresie prowadzenia działań z zakresu edukacji 
prozdrowotnej, które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie 
stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie służą przekazaniu informacji o RPZ i 
udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania związane z programem, 
wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub 
położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne w 
odniesieniu do działań informacyjno-edukacyjnych 
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Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia 
na lata 2014-2020 - zmiany od 21.06.2019r

3) Doprecyzowanie pojęcia uczestników projektu w kontekście wymogu 
koncentrowania projektów na dotarciu do kobiet, które na podstawie danych z 
centralnego systemu medycznego SIMP nigdy nie wykonywały badań 
profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi 

4) Dodanie zapisu, że działania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego odbywają 
się wyłącznie w systemie oportunistycznym, tj. bez wysyłania potencjalnym 
uczestnikom imiennych zaproszeń (pacjenci w ramach projektów mogą zgłaszać się 
na badania kolonoskopowe samodzielnie lub z polecenia lekarza

5) Doprecyzowanie, że działania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego 
realizowane są wyłącznie na rzecz osób pracujących, uczących się lub 
posiadających miejsce zamieszkania na obszarze gminy wskazanej/gmin 
wskazanych w rekomendacjach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji 
EFSI w sektorze zdrowia jako tzw. "biała plama” 
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Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia 
na lata 2014-2020 - zmiany od 21.06.2019r

6) Wprowadzenie dodatkowych warunków realizacji projektów, w których 
działania realizowane będą na podstawie Programu profilaktyki raka jelita 
grubego koordynowanego przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie, obejmujących m.in. kwestię poddawania się 
kontroli w zakresie jakości prowadzenia badań 

7) Uogólnienie zapisów w zakresie stosowania stawek jednostkowych 
dotyczących usług zdrowotnych świadczonych w ramach projektów o 
charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka 
jelita grubego poprzez odesłanie do właściwych uchwał Komitetu Sterującego

8) Zmiana terminologiczna polegająca na zastąpieniu w całym tekście 
wytycznych pojęcia „osoba niesamodzielna” pojęciem „osoba potrzebująca 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” 

9) Zmiany o charakterze technicznym i redakcyjnym. 
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Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020 - zmiany od 31.07.2019r

Wprowadzono zmiany istotne w wielu zakresach rozpoczynając od definicji  pojęć 
w słowniku.

Najważniejsze:

1. Osoba niesamodzielna teraz to  osoba  potrzebująca  wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu,

2. Podmiot ekonomii społecznej (PES) zmiana definicji,  poszerzenie o:

• koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 
o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);

• zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.

3. Zmiana definicji  przedsiębiorstwa społecznego  (PS) – podmiot ekonomii 
społecznej, który spełnia łącznie kilka warunków
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Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
- zmiany od 31.07.2019r

• Doprecyzowanie obszarów zdegradowanych objętych rewitalizacją jako objętych 
programami rewitalizacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

• Istotne zmiany w zakresie mieszkań  chronionych  i mieszkań wspomaganych.
Np.:

• liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym nie może być większa niż 7 (było 
12). Pokoje w mieszkaniu wspomaganym mogą być maksymalnie 2-
osobowe, chyba że większa liczba miejsc w pokoju wynika z preferencji 
mieszkańców,

• wsparcie istniejących mieszkań chronionych lub mieszkań wspomaganych 
jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w danym 
mieszkaniu, bez pogorszenia jakości świadczonych usług,

• mieszkania chronione i mieszkania wspomagane nie mogą być zlokalizowane 
na nieruchomości, na której znajduje się placówka opieki instytucjonalnej, 
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Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
- zmiany od 31.07.2019r

• Aktualizacja kompetencji kluczowych zgodnie z zaleceniem Rady Unii 
Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) 

• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

• kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

• kompetencje matematyczne,

• kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

• kompetencje cyfrowe; 

• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

• kompetencje obywatelskie;

• kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
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Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
- zmiany od 31.07.2019r

• Dużo zmian w zakresie wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej 
w ramach PI 9v.
NP.: 
zamiast dotacji – wsparcie finansowe, 
wsparcie finansowe na utworzenie jednego nowego miejsca pracy jest 
kwalifikowalne wyłącznie w formie stawki jednostkowej,
przyznawanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy jest 
powiązane z opisanymi usługami towarzyszącymi nieobjętymi stawką 
jednostkową

• Wprowadzenie stawki  jednostkowej  na utworzenie jednego miejsca pracy 
w PS  równej kwocie dofinansowania na utworzenie jednego miejsca pracy 
w istniejącym lub nowotworzonym PS wynoszącej 21 020 zł.

• Skorygowano wiele zapisów w tekście konsekwentnie do wprowadzonych 
zmian 12



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców 
i pracowników do zmian na lata 2014-2020; zmiany od 20.08.2019r

• Dodano definicje: certyfikowania, kwalifikacji, technologii kompensacyjnych 
i asystujących oraz walidacji; 

• Zmieniono definicję przedsiębiorcy – w związku z uchyleniem ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej powołano się na ustawę z 
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców; 

• Doprecyzowano, że minimalny limit dofinansowania kosztów usługi rozwojowej 
w systemie bonowym można odnosić do wartości jednego bonu, a nie do całej 
pojedynczej usługi rozwojowej; ponadto określono, że poziom dofinansowania 

odnosi się do kosztów kwalifikowalnych usługi rozwojowej; 
• Dokonano zmiany zapisu nt. kosztu podatku VAT w taki sposób, że nie będzie on 

stanowił kosztu kwalifikowalnego usługi rozwojowej ;

• Doprecyzowano, że w ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowanie 
kosztów usługi rozwojowej, która jest świadczona przez podmiot pełniący 
funkcję Operatora lub partnera w danym projekcie PSF; 13



Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców 
i pracowników do zmian na lata 2014-2020; zmiany od 20.08.2019r

Najważniejsze zmiany:

• Dodano zapis o dopuszczeniu do finansowania usług rozwojowych 
prowadzących do zdobycia kwalifikacji, wpisanych do BUR, dla których etapy 
walidacji i certyfikacji odbywają się w podmiotach do tego uprawnionych, 
niezarejestrowanych w BUR

• Uzupełniono, że w przypadku szkoleń zagranicznych IZ RPO może upoważnić 
Operatora do dodatkowej weryfikacji racjonalności takiego wydatku;

• Dostosowano zapisy dot. wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej do zmian wynikających z aktualizacji Wytycznych 
MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020; 

• W całym dokumencie naniesiono zmiany redakcyjne i techniczne (m.in. 
zaktualizowano publikatory aktów prawnych). 
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Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020  - zmiany  od 13.09.2019r

Najważniejsze zmiany:

• zaktualizowano publikatory aktów prawnych przywołanych w treści Wytycznych, 
zaktualizowano wykaz skrótów, w całym dokumencie dostosowano 
nazewnictwo do zmian wynikających z nowelizacji ustawy Prawo oświatowe 
(doradztwo zawodowe, CKZ);

• zaktualizowano definicje: edukacji włączającej, nauczyciela, nauczyciela 
kształcenia zawodowego ,wprowadzono nowe definicje: Centrum Kształcenia 
Zawodowego, kształcenia ustawicznego, otoczenia społeczno-gospodarczego 
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 
Placówki Kształcenia Ustawicznego, szkoły branżowej I stopnia, szkoły branżowej 
II stopnia, szkoły prowadzącej kształcenie ogólne, szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe ;

• usunięto zapis dot. limitu kosztów bezpośrednich projektu na realizację zajęć 
dodatkowych;

• doprecyzowano zakres zajęć dodatkowych realizowanych na rzecz uczniów i 
słuchaczy (uprawnienia dodatkowe);
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Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020  -zmiany od 13.09.2019r

• usunięto warunek zakazujący realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w 
ośrodkach wychowania przedszkolnego;

• doprecyzowano, że działanie związane z wyposażeniem szkół nie może być 
realizowane jako samodzielne działanie, a wyłącznie w powiazaniu ze szkoleniem 
nauczycieli lub wsparciem uczniów;

• zrezygnowano z wskazywania katalogu działań, w ramach których prowadzona jest 
indywidualna praca z uczniem;

• uzupełniono przykładowe formy wsparcia nauczycieli o szkolenia branżowe 
realizowane u pracodawców bądź w gospodarstwach rolniczych;

• dostosowano zapisy dotyczące organizacji staży i praktyk do zmian w ustawie Prawo 
oświatowe;

• wprowadzono dodatkowy obowiązek dotyczący monitorowania jakości staży i praktyk;

• wprowadzony został obowiązek korzystania z przygotowywanej przez MEN Prognozy 
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym 
i wojewódzkim rynku prac
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Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020; zmiany od  10.09.2019r

Wprowadzono m.in. zmiany dotyczące: 

• dostosowania  Wytycznych do przepisów tzw. rozporządzenia omnibus, 
które weszło w życie 2 sierpnia 2018 r., tj. m.in. wprowadzenie obowiązku 
stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku 
projektów o dofinansowaniu do 100 000 EUR; 

• zobowiązania beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności 
podatku VAT w przypadku wydatków uczestników projektu i 
grantobiorców; 

• wprowadzeniu nowych wyłączeń z zasady konkurencyjności i rozeznania 
rynku, tj. usług opiekuńczych (deinstytucjonalizacja) w projektach EFS i 
usług świadczonych przez personel projektu B+R zatwierdzony we wniosku 
o dofinansowanie 
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Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020; zmiany od  10.09.2019r

• rezygnacji z obowiązku aktualizacji szacowania wartości przedmiotu 
zamówienia przed wszczęciem postępowania; 

• odbiurokratyzowaniu rozeznania rynku; 

• dopuszczeniu możliwości zastąpienia rozeznania rynku – zasadą konkurencyjności; 

• dopuszczenia możliwości podpisywania umów z wykonawcami w wersji 
elektronicznej (kwalifikowany podpis); 

• podniesienia limitu środków trwałych z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł, od 
którego istnieje obowiązek uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie 

konieczności pozyskania środków trwałych do projektu; 

18



Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020; zmiany od  10.09.2019r

• zniesienie 40%-owego limitu dodatku zadaniowego personelu 

projektu; 

• umożliwienie osobie fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą, będącej beneficjentem, finansowania kosztów 
wyposażenia stanowisk pracy personelu projektu; 

• umożliwienie  IZ PO podjęcia decyzji o kwalifikowalności 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród i premii oraz 
świadczenia urlopowego pracowników beneficjenta wykonującego 
samodzielnie roboty budowlane w ramach projektu (które co do 
zasady są niekwalifikowalne). 
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Warunki kwalifikowalności wydatków

• Punktem wyjścia dla weryfikacji kwalifikowalności 
wydatków na etapie realizacji projektu jest 
zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu.

Kwalifikowalność wydatków determinują:
• Obowiązujące wytyczne,

• Ramy czasowe kwalifikowalności,

• Zasada faktycznie poniesionego wydatku

20



Kwalifikowalność wydatków
• Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję 

Wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia wydatku.

• Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu 
w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję Wytycznych 
obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się 
zawarciem umowy. 
Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o zamówieniu 
publicznym lub zapytania ofertowego lub ogłoszenia o prowadzonym naborze 
pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że beneficjent 
udokumentuje publikację.

• W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu 
umowy o dofinansowanie projektu) wersja Wytycznych wprowadza 
rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, warunki ewentualnego ich 
stosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed tym dniem oraz 
umów zawartych w wyniku postępowań przed dniem stosowania nowej wersji 
Wytycznych, określa IZ PO w umowie o dofinansowanie projektu. 21



• Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 roku.

• Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

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

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

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

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

Fakt, że dany projekt został zakwalifikowany do 
wsparcia w ramach PO nie oznacza, że wszystkie 
wydatki poniesione podczas jego realizacji będą uznane 
za kwalifikowalne.

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

Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie 

zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami, 

umową o dofinansowanie i Wytycznymi oraz innymi 

dokumentami, do których stosowania beneficjent 

zobowiązał się w umowie o dofinansowanie.
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KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający 
łącznie następujące warunki:

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

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

c) jest zgodny z PO i SZOOP,

d) został uwzględniony w budżecie projektu,

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

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

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

h) został należycie udokumentowany,

i) został wykazany we wniosku o płatność

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

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

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

27



ZASADA FAKTYCZNIE PONIESIONEGO WYDATKU

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

a) wkład niepieniężny,

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

c) koszty amortyzacji,
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d) rozliczenia dokonywane na podstawie noty księgowej, 

e) potrącenia - gdy dwie osoby są jednocześnie względem 
siebie dłużnikami i wierzycielami, 

g) Wydatki poniesione przez partnera prywatnego  
w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego,

h) Odpisy na ZFŚS,

i) Płatności dokonywane w imieniu beneficjenta z rachunku 
ministra właściwego ds. finansów publicznych

ZASADA FAKTYCZNIE PONIESIONEGO WYDATKU
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Wydatek kwalifikowalny polegający na wniesieniu wkładu 
niepieniężnego uważa się za poniesiony, jeżeli wkład został 
faktycznie wniesiony, tj. istnieje udokumentowane 
potwierdzenie jego wykorzystania w ramach projektu.

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

ZASADA FAKTYCZNIE PONIESIONEGO WYDATKU
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KONKURENCYJNOŚĆ WYDATKÓW

Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto, 
tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w sposób zapewniający przejrzystość 
oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
Udzielanie zamówienia w ramach projektu następuje zgodnie z:

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

albo

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

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone  w sposób przejrzysty, 
racjonalny i efektywny. 
Spełnienie powyższych wymogów w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN 
netto do 50 tys. PLN netto włącznie następuje w drodze przeprowadzenia 
i udokumentowania rozeznania rynku.
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KONKURENCYJNOŚĆ WYDATKÓW
Procedur nie stosuje się do:

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

•wydatków rozliczanych metodami  uproszczonymi,

•zamówień udzielanych przez beneficjentów wybranych w trybie określonym 
ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym lub w ustawie o umowie 
koncesji na roboty budowlane lub usługi do realizacji projektu w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego,

•zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac 
badawczo -rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby wskazane w 
zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane 
kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych 
zgodnie z tym wnioskiem, 
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Procedur nie stosuje się do:

• zamówień, których przedmiotem są usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy 
zastępczej (z wyłączeniem usług świadczonych w placówkach wsparcia 
dziennego i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, 
interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego), sąsiedzkie usługi 
opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie – świadczone osobiście 
przez osoby wskazane lub zaakceptowane przez uczestnika projektu, o których 
mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020.
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Możliwe jest niestosowanie procedur przy udzielaniu 
zamówień w następujących przypadkach:

1. w wyniku prawidłowego przeprowadzenia zastosowania procedury zasady 
konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty 
podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni 
z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu; zawarcie 
umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady 
konkurencyjności jest możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostały 

zmienione,
2. zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego 

z następujących powodów: 
• brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, tzn. istnieje 

tylko jeden wykonawca, który jako jedyny może zrealizować zamówienie projektu, 

• przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności 
intelektualnej, tzn. istnieje tylko jeden wykonawca, który ma wyłączne prawo do 
dysponowania przedmiotem zamówienia, a prawo to podlega ochronie ustawowej 
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Możliwe jest niestosowanie procedur przy 
udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

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

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

5. w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada 
konkurencyjności, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z 
przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie 
można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), 
wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można 
zachować terminów 35



Możliwe jest niestosowanie procedur przy 
udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

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

7. zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na 
usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych 
usług lub robót budowlanych
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Możliwe jest niestosowanie procedur przy 
udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

8. zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego, przewidzianych  w zapytaniu ofertowym zamówień na 
usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych 
usług lub robót budowlanych

9. zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej 
w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie 
towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną 
w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej

10.  zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej 
w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
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• Podstawą ustalenia wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite 
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez podatku od towarów i 
usług (VAT), ustalone z należytą starannością. 

• Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę 
audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce 
z szacowania). 

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

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

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość 
czasowa), 

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę 
(tożsamość podmiotowa)

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów 
ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się 
jako łączną wartość poszczególnych jego części.
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Rozeznanie rynku
• Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 

tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów 
i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, 
dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej. 

• W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest 
udokumentowanie dokonanej analizy cen/(cenników) potencjalnych 
wykonawców zamówienia , wraz z analizowanymi cennikami.

• Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub 
poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem 
o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań 
o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych 
wykonawców, itd. 

• Jeżeli ustalona w wyniku rozeznania rynku cena rynkowa zamówienia 
przekracza 50 tys. PLN netto, stosuje się zasadę konkurencyjności.
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Rozeznanie rynku

• W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 
50 tys. PLN netto włącznie, możliwe jest zastosowanie zasady 
konkurencyjności, zamiast rozeznania rynku. 

• Rozeznania rynku nie przeprowadza się dla najczęściej 
finansowanych towarów i usług, dla których IZ PO określiła 
wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.

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

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

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

b) beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu Pzp w przypadku 
zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 
pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez 
podatku od towarów i usług (VAT), lub w przypadku zamówień 
sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, a jednocześnie 
przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług 
(VAT)
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• Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

• Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia 
nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów.  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu 
zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze 
zdaniem pierwszym. Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub 
równoważne”.

• W przypadku gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania takich 
odniesień, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem 
ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane 
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone 
w zapytaniu ofertowym
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Zasada konkurencyjności
Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego 
umieszczeniu w bazie konkurencyjności, a w przypadku 
zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim 
komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego – skierowaniu zapytania ofertowego do co 
najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku 
istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego 
zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na 
stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę. 
Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie 
postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu.

Wymagania względem zawartości zapytania ofertowego nie 
uległy zmianie. 43



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

upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania zawiera: 
nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia. 

• Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, należy udostępnić wnioskodawcy 
protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

• Po przeprowadzeniu procedury następuje zawarcie umowy z wykonawcą w 
formie pisemnej lub elektronicznej (wraz z kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym). 

• W przypadku, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 
postępowanie może zakończyć się zawarciem umowy na część zamówienia. 

• W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy 
z zamawiającym, zamawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą, który 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę 
punktów. 44



Cross -financing

Cross-financing w ramach projektu może dotyczyć wyłącznie: 

- zakupu nieruchomości,

- zakupu infrastruktury, 

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

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

Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury 
i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków 
i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu

Limit wydatków w ramach cross-financingu jest każdorazowo określony 
w Dokumentacji konkursowej.
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Środki trwałe
• Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile 
we wniosku o dofinansowanie projektu zostanie uzasadniona konieczność 
pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 
niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla 
danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając 
przedmiot i cel danego projektu. 

• Wymóg uzasadnienia pozyskania dotyczy wyłącznie środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej niż 
10 000 PLN netto.

• Uzasadnienie nie musi być sporządzane indywidualnie do każdego środka 
trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej, tzn. może dotyczyć grupy 
środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych o tym samym 
przeznaczeniu
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METODY UPROSZCZONE

• Koszty bezpośrednie projektu, którego kwota dofinansowania wyrażona w PLN 
nie przekracza równowartości 100 tys. EUR , rozliczane są w całości 
uproszczonymi metodami, tj.: 

a) kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta w oparciu o 
szczegółowy budżet projektu, albo 

b) kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi – określanymi przez 
instytucje uczestniczące w realizacji PO.

• Koszty bezpośrednie projektu, którego kwota dofinansowania wyrażona w PLN 
przekracza równowartość 100 tys. EUR , mogą być rozliczane: 

a) kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi – określanymi przez 
instytucję uczestniczącą w realizacji PO, lub 

b) na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków, 

c) jako kombinacja form wskazanych w lit. a i b.
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STAWKI JEDNOSTKOWE

Stawka jednostkowa może obejmować zarówno koszty bezpośrednie, 
jak i pośrednie albo wyłącznie koszty bezpośrednie. 

W przypadku objęcia stawką obu kategorii kosztów, koszty pośrednie 
są niekwalifikowalne.

Rozliczanie wydatków na podstawie stawki jednostkowej jest 
dokonywane we wniosku o płatność według ustalonej stawki 
jednostkowej w zależności od faktycznie wykonanej liczby usług 
w stosunku do założeń zawartych w zatwierdzonym wniosku 
o dofinansowanie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o dofinansowanie.
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STAWKI JEDNOSTKOWE

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

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

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

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

Obejmują wszystkie koszty niezbędne do realizacji 60 godzinnego kursu 
dla grupy maksymalnie 12 osobowej. 49



KWOTY RYCZAŁTOWE

Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie 
określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia 
wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku rozliczania projektu za pomocą kwot 
ryczałtowych koszty pośrednie nie przysługują chyba, że nie 
zostały uwzględnione w ramach kwoty ryczałtowej. 

W przypadku uwzględniania kosztów pośrednich w ramach 
kwoty ryczałtowej, sposób kalkulacji tych kosztów powinien 
być zgodny z limitami dla kosztów pośrednich.
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KWOTY RYCZAŁTOWE

Kwota ryczałtowa jest określoną w umowie 

o dofinansowanie kwotą uzgodnioną za wykonanie 

określonego w projekcie zadania lub zadań na etapie 

zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu.
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ROZLICZANIA METODĄ UPROSZCZONĄ

Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako 

wydatki poniesione. 

Z punktu widzenia wymagań odnośnie realizacji  projektu nie ma 

obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych 

w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które 

zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Ponoszenie 

wydatków musi odbywać się zgodnie z prawem obowiązującym 

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

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

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

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

ROZLICZANIA METODĄ UPROSZCZONĄ
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c) w przypadku stawek ryczałtowych – weryfikacja polega na 
sprawdzeniu, czy beneficjent prawidłowo zastosował 
określoną wysokość stawki ryczałtowej, wynikającą z 
Wytycznych, wytycznych programowych lub zasad przyjętych 
przez KE w odpowiednich aktach delegowanych oraz czy 
prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą 
wyliczenia stawek ryczałtowych.

ROZLICZANIA METODĄ UPROSZCZONĄ
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Personel merytoryczny, czyli personel odpowiedzialny za realizację zadań merytorycznych 
projektu, którego koszty zaangażowania rozliczane są w ramach kosztów bezpośrednich 
projektu – obowiązują wszystkie warunki kwalifikowalności z Wytycznych, w szczególności 
te z podrozdziału 6.15.

Personel administracyjny, czyli personel odpowiedzialny za realizację czynności 
administracyjnych projektu, którego koszty zaangażowania rozliczane są w ramach kosztów 
pośrednich projektu – obowiązuje stosowanie odpowiednich przepisów obowiązującego 
prawa oraz zasady dotyczące rozliczania kosztów pośrednich (na podstawie pkt 5 
podrozdziału 8.4 Wytycznych, koszty pośrednie w ramach projektów finansowanych z EFS 
rozliczane są wyłącznie ryczałtem). 

Dokumentacją potwierdzającą rozliczenie kosztów pośrednich projektu, jaką beneficjent 
zobowiązany jest przedstawić właściwej instytucji będącej stroną umowy o 
dofinansowanie jest jedynie dokumentacja potwierdzająca rozliczenie kosztów 
bezpośrednich będących podstawą do rozliczenia stawki ryczałtowej kosztów pośrednich

KOSZTY OSOBOWE



Personel administracyjny projektu 
– koszty pośrednie
• W ramach kosztów pośrednich nie należy uzasadniać 

i dokumentować kosztów personelu projektu;

• Do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów 
pośrednich stosuje się obowiązek dysponowania oświadczeniami 
osób upoważnionych do dysponowania środkami dofinansowania 
oraz podejmowania wiążących decyzji finansowych w jego 
imieniu potwierdzającymi, że osoba ta nie została prawomocnie 
skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych 
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.  
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PERSONEL PROJEKTU
Personel projektu:

• osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w 
ramach projektu na podstawie stosunku pracy,

• wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2019 r. poz. 688, z późn. zm.); 

• osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca 
beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu 
art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. 
zm.),



PERSONEL PROJEKTU

Koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być 
kwalifikowalne w ramach projektu, o ile wynika to ze 
specyfiki projektu, na warunkach określonych w 
Wytycznych oraz wytycznych programowych.

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

• wynagrodzenie brutto oraz koszty ponoszone przez 
pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
krajowego, w szczególności składki na ubezpieczenia 
społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, 

• odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy 
Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 850, z późn. zm.).

PERSONEL PROJEKTU
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NIEKWALIFIKOWALNE W RAMACH WYNAGRODZENIA SĄ:
•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 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) na PFRON, 

• świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu, 

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

•nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu,

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

zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też 
innych właściwych przepisach prawa pracy oraz  zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 
6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, oraz   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.

PERSONEL PROJEKTU
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• Niekwalifikowalne jest wynagrodzenie personelu projektu 
zatrudnionego jednocześnie na podstawie stosunku pracy w 
instytucji uczestniczącej w realizacji PO, tj. w IZ PO lub w instytucji, 
do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO, 
gdy zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

• Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady 
bezinteresowności i bezstronności poprzez w szczególności: 
wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących ze 
stanowiskiem służbowym, wykonywanie zadań mających 
negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków 
służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny 
wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych.

PERSONEL PROJEKTU
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• Osoba dysponująca środkami dofinansowania projektu 
nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo 
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, co 
beneficjent weryfikuje na podstawie oświadczenia tej 
osoby przed jej zaangażowaniem do projektu

PERSONEL PROJEKTU
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Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub 
projektach są kwalifikowalne, o ile:

a) obciążenie z tego wynikające, nie wyklucza możliwości prawidłowej i 
efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,

b) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań 
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i 
innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,

• Beneficjent przed zaangażowaniem osoby do projektu zobowiązany jest do 
zweryfikowania i zapewnienia, że wydatki związane z zaangażowaniem osoby 
wykonującej zadania w projekcie lub projektach spełniają obydwa warunki 
kwalifikowalności.

• Warunki te powinny być spełnione w całym okresie kwalifikowania 
wynagrodzenia danej osoby w tym projekcie

PERSONEL PROJEKTU
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• Zobowiązanie personelu projektu do spełniania warunków kwalifikowalności z 
pkt 8 lit. a i lit. b podrozdziału 6.15 Wytycznych w okresie kwalifikowania 
wynagrodzenia w projekcie beneficjent powinien uwzględniać każdorazowo w 
dokumentach angażujących tą osobę do projektu

• Wybór sposobu weryfikacji spełnienia powyższych warunków kwalifikowalności 
należy do beneficjenta. 

• Weryfikacja może polegać na odebraniu oświadczenia o spełnieniu  ww. 
warunków Posiadanie oświadczenia przez beneficjenta nie zwalnia go z 
obowiązku zweryfikowania na etapie realizacji projektu, że warunki dotyczące 
obciążenia pracą oraz limitu 276 godzin w każdym miesiącu zostały zachowane. 

• Brak oświadczenia  nie może stanowić przesłanki dla uznania wydatków 
związanych z wynagrodzeniem personelu za niekwalifikowalne, o ile instytucja 
będąca stroną umowy o dofinansowanie nie zidentyfikowała naruszenia w tym 
zakresie. 

PERSONEL PROJEKTU- limit 276 godzin



• Limit dotyczy wszystkich form zaangażowania (stosunku pracy, umowy zlecenia, 
samozatrudnienia/osób współpracujących). 

• Limit uwzględnia:

• w przypadku umowy o pracę – liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

• w przypadku samozatrudnienia – liczbę godzin faktycznie 
przepracowanych w ramach działalności gospodarczej (również poza 
projektami).

• w przypadku pozostałych form – liczbę godzin faktycznie przepracowanych.

• Do limitu wliczamy również:

• nieobecności związane ze zwolnieniami lekarskimi, 

• nieobecności związane z urlopem wypoczynkowym, 

• nieobecności związane z urlopem rodzicielskim i wychowawczym,

• czas zatrudnienia w trakcie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego.

• Do limitu nie wliczamy nieobecności związanych z urlopem bezpłatnym. 

PERSONEL PROJEKTU- limit 276 godzin
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Wydatki niekwalifikowalne w przypadku przekroczenia limitów.

Za niekwalifikowalny należy uznać koszt wynagrodzenia personelu projektu (w 

całości lub w części) w tym projekcie, w ramach którego zaangażowanie personelu 

projektu spowodowało przekroczenie limitu 276 godzin miesięcznie 

zaangażowania zawodowego lub takie obciążenie pracą, które wyklucza 

możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych 

danej osobie.

PERSONEL PROJEKTU- limit 276 godzin
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Zastępstwo personelu merytorycznego jest kwalifikowalne w przypadku gdy personel 
projektu nie będzie mógł wykonywać swoich zadań w związku z dłuższą nieobecnością, np. 
zwolnieniem lekarskim lub urlopem macierzyńskim, beneficjent powinien zapewnić 
ciągłość realizacji zadań tego personelu. 
Nie powinno to prowadzić do podwójnego finansowania tych samych zadań poprzez 
rozliczenie wynagrodzenia zarówno jednej (zastępowanej), jak i drugiej (zastępującej) 
osoby; o ile beneficjent w ogóle ponosi wydatki związane z wynagrodzeniem osoby 
przebywającej na urlopie rodzicielskim, urlopie bezpłatnym czy zwolnieniu lekarskim. 
Wobec powyższego, 

Za kwalifikowalne należy uznać wynagrodzenie osoby, która w danym okresie czasu 
wykonuje zadania i obowiązki w projekcie, zatem – wynagrodzenie osoby zastępującej. 
W przypadku zastępstw należy jednak wpierw sprawdzić, czy nie ma możliwości 
rozwiązania problemu absencji pracownika innymi, oszczędniejszymi metodami, 
np. zastępując pracownika innymi członkami zespołu projektowego, zwłaszcza jeżeli 
nieobecność nie jest długotrwała.

PERSONEL PROJEKTU- koszty zastępstwa



• Rozliczając koszt zaangażowania personelu merytorycznego w ramach kosztów 
bezpośrednich beneficjent ma obowiązek uwzględnić go w składanych 
wnioskach o płatność. 

• Rozliczając koszt personelu merytorycznego projektu we wniosku o płatność 
należy wskazać:

• imię i nazwisko;
• stanowisko w projekcie;
• okres za jaki wypłacane jest wynagrodzenie,
• informację czy jest to kwota netto, brutto, czy brutto-brutto, 
• wymiar etatu, jeżeli zaś wynagrodzenie rozliczane jest w formie godzinowej 

należy wskazać liczbę godzin, za jaką wypłacane jest wynagrodzenie.
• Nadrzędną zasadą kwalifikowalności kosztu personelu projektu tak jak 

w przypadku każdego wydatku wykazywanego we wniosku o płatność jest 
należyte udokumentowanie. 

• Należy pamiętać o obowiązku uzupełnienia Bazy personelu w SL2014

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

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

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

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

PERSONEL PROJEKTU
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W ramach projektu mogą być kwalifikowalne koszty 

delegacji służbowych oraz koszty związane z podnoszeniem 

kwalifikacji personelu projektu, pod warunkiem, że jest to 

niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz koszty te 

zostały uwzględnione w zatwierdzonym wniosku 

o dofinansowanie projektu.

PERSONEL PROJEKTU
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STOSUNEK PRACY

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

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

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

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



Jeżeli stosunek pracy pracownika beneficjenta tylko w części 
obejmuje zadania w ramach projektu (np. ¼ etatu w ramach 
projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach 
projektu są kwalifikowalne, o ile:

a) zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie 
wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności 
służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy,

STOSUNEK PRACY
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b) zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi 
podstawę do określenia proporcji faktycznego 
zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku 
do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę ze stosunku 
pracy tego pracownika,

c) wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu 
odpowiada proporcji, chyba, że zakres odpowiedzialności, 
złożoność lub poziom wymaganych kompetencji na danym 
stanowisku uzasadnia różnicę w udziale wydatku do czasu 
pracy wynikającego ze stosunku pracy.

STOSUNEK PRACY
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Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku wynagrodzenia 
personelu zatrudnianego w ramach stosunku pracy mogą 
być również nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) 
lub premie  jeśli spełnione są łącznie określone warunki.

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

STOSUNEK PRACY
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Koszty personelu w projektach 
rozliczanych kwotami  ryczałtowymi

• Do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań 
rozliczanych za pomocą uproszczonych metod nie ma zastosowania 
podrozdział 6.15 Wytycznych (Koszty związane z angażowaniem 
personelu). 

• W budżecie projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi należy 
podać szczegółową kalkulację kosztu zaangażowania personelu, zaś 
w uzasadnieniu znajdującym się pod budżetem należy szczegółowo 
uzasadnić, że podana stawka wynagrodzenia i innych składników jest 
racjonalna i efektywna. Na etapie rozliczania wniosków o płatność, 
czy kontroli projektu nie będzie weryfikowane spełnienie przez 
personel warunków kwalifikowalności z Wytycznych
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OSOBA SAMOZATRUDNIONA

Kwalifikowalne jest wynagrodzenie osoby 
samozatrudnionej, tj. osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą wykonującej osobiście zadania w 
ramach projektu, którego jest beneficjentem, pod 
warunkiem wyraźnego wskazania tej formy 
zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków tej 
osoby we wniosku o dofinansowanie.

Poniesienie wydatku na takie wynagrodzenie jest 
dokumentowane dokumentem księgowym, np. notą 
obciążeniową oraz protokołem odbioru.
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Kwalifikowalność wydatków– wkład własny 

Wkład własny – 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 dla 
projektu rozumianą jako % dofinansowania wydatków 
kwalifikowalnych
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Kwalifikowalność wydatków– wkład własny 

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

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

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

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

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

Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego są 
następujące:

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

b) wartość wkładu niepieniężnego została należycie 
potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej 
równoważnej fakturom,

81



c) wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie 
przekracza stawek rynkowych,

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

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

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

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

Wnioskodawca będący stroną umowy o dofinansowanie projektu, pełni rolę lidera 
partnerstwa i niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa ponosi 
on odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu.

W ramach projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie (za 
wynagrodzeniem płaconym między partnerami) usług, dostaw towarów i robót 
budowlanych lub realizacji zadań przez personel projektu.

Projekty Partnerskie



Kluczowe dylematy
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W sytuacji, gdy zainteresowany podmiot nie zgadza się z 
interpretacją wydaną przez IW PO lub IP PO, a instytucja ta 
odmówiła skierowania pytania do instytucji nadrzędnej, może 
on bezpośrednio zwrócić się odpowiednio do IP PO lub IZ PO.
Instytucja , do której wpłynęło zapytanie o interpretację, 
powinna poinformować instytucję na niższym poziomie o 
wpływie zapytania i przekazać jej do wiadomości udzieloną 
odpowiedź.
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Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 66 00
mail:  pg@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę

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

