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KATALOG WYDATKÓW  

KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH 

 

 

Oś priorytetowa I ,,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka’’ 

Działanie 1.2 ,,Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia’’ 

typ projektu ,,Infrastruktura B+R’’ 

 

 (edycja V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Kwalifikowalne są następujące wydatki: 

1. nabycie/wytworzenie środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle 

związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone  

w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatki 

inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości. W przypadku wytworzenia środka 

trwałego na wartość wydatku kwalifikowalnego składać się będą jedynie koszty  

pozostające w bezpośrednim związku z danym środkiem trwałym w myśl  

art. 28 ustawy o rachunkowości, 

2. nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz 

praw autorskich, pod warunkiem, że będą: 

 wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę; 

 podlegać amortyzacji; 

 nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych; 

 stanowiły majątek beneficjenta; 

 zostanie zachowany okres trwałości; 

3. roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej  

realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane 

w oparciu o umowę na roboty budowlane1, 

4. spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do  

wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu, 

5. nabycie środków transportu z podgrupy nr 76 i 78 KŚT.  

Wydatki niekwalifikowalne stanowią wydatki niewyszczególnione w wydatkach 

kwalifikowalnych. Poniżej wskazano przykłady wydatków niekwalifikowalnych: 

1. części zamienne aparatury naukowo-badawczej, maszyn i urządzeń przeznaczone 

na wymianę części zużytych, 

2. roboty budowlane wykonywane systemem gospodarczym, 

3. roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające, 

4. nabycie używanych środków trwałych, 

5. roboty budowlane związane z remontem budynków, 

6. nabycie środków transportu z wyjątkiem podgrupy nr 76 i 78 KŚT, 

7. wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.:  

biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy), 

8. zakup usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu związanego z obsługą  

zakupionej aparatury naukowo-badawczej, maszyn i urządzeń niezbędnych 

do prowadzenia badań, 

                                                 
1Przez umowę na roboty budowlane należy rozumieć umowę, w której wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego 

w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania 
wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu 
budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Ponadto, umowa na roboty 
budowlane winna zobowiązywać wykonawcę również do zapewnienia niezbędnych materiałów budowlanych związanych   
z budową obiektu będącego przedmiotem projektu. 
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9. koszty związane z wynagrodzeniami personelu projektu, za wyjątkiem kosztów  

ponoszonych w związku z wytworzeniem środków trwałych na stałe zainstalowanych 

w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu, 

10. wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne (np. na tzw. trzynastą  

pensję), wydatki poniesione na nagrody i premie, a także koszty związane z urlopem 

pracowników, 

11. wkład własny rzeczowy, 

12. wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz 

(w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji 

krajowych2, 

13. zakup usług doradczych, 

14. wydatki poniesione na działania informacyjno – promocyjne, 

15. wydatki poniesione w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego, 

16. faktoring, 

17. wydatki, o których mowa w podrozdziale Wydatki niekwalifikowalne Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020,  

18. 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, 

19. zamówienia uzupełniające nieujęte we wniosku o dofinansowanie (powstałe w trakcie 

realizacji projektu), 

20. amortyzacja jednorazowa, 

21. koszty opracowania dokumentacji związanej z udzieleniem przez beneficjenta 

zamówienia robót budowlanych/usług/dostaw w ramach projektu, (tj. niekwalifikowalne 

są koszty opracowania projektu SIWZ, projektu ogłoszenia, wzoru umowy  

z wykonawcą i inne), 

22. koszt nadzoru inwestorskiego/autorskiego/opracowania dokumentacji, 

23. wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, 

24. wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu i księgowości,  

25. wydatki poniesione na ubezpieczenia nieobowiązkowe, 

26. wydatki na roboty zamienne o wartości wyższej niż pierwotnie założona,  

z zastrzeżeniem zapisów § 8 Umowy o dofinansowanie, 

                                                 
2 Lata liczone są w miesiącach kalendarzowych od daty nabycia (np. 7 lat od dnia 10 czerwca 2019 r. to okres od tej daty do 10 

czerwca 2012 r.). 
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27. podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek 

częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT – 

niekwalifikowalna jest zarówno część tego podatku podlegająca odzyskaniu, jak i część 

niepodlegająca odzyskaniu. Oznacza to, że np. w przypadku, gdy beneficjent odlicza 

podatek VAT na podstawie art. 86 ust. 2a, a następnie – w stosunku do ustalonej części 

podatku VAT związanej z działalnością gospodarczą – stosuje się art. 90 ust. 2, to 

wówczas niekwalifikowalny jest w całości podatek VAT związany  

z działalnością gospodarczą, natomiast kwalifikowalny pozostaje podatek VAT 

niezwiązany z działalnością gospodarczą, ustalony na podstawie art. 86 ust. 2a. 

 


