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Zasady kwalifikowania wydatków na etapie 
przygotowania wniosku o dofinansowanie.



Ocena kwalifikacji projektu do dofinansowania ze środków unijnych

jest dokonywana na etapie oceny wniosków o dofinansowanie.

Ale sam fakt, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia, nie

oznacza, że wszystkie wydatki poniesione podczas realizacji tego

projektu będą uznane za kwalifikowane.



Punkt „C” wzoru wniosku od dofinansowanie:

KOSZT CAŁKOWITY I KOSZT KWALIFIKOWANY

Tabela zawarta w punkcie C powinna obejmować wszystkie koszty

niezbędne do zrealizowania projektu, zarówno kwalifikowalne, jak i

niekwalifikowalne.

Koszty niekwalifikowalne obejmują:

• wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności,

• wydatki niekwalifikowalne na mocy obowiązujących przepisów

unijnych i krajowych,

• inne wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, a

niezgłoszone do współfinansowania.



Ramy czasowe okresu kwalifikowania wydatków

Pod pojęciem okresu kwalifikowania wydatków należy rozumieć okres,

w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowane. Wydatki

poniesiona poza tym okresem nie stanowią wydatków kwalifikowanych.

Dla POIiŚ 2014-2020: początek okresu kwalifikowania: 1 styczeń

2014r., koniec okresu kwalifikowania: 31 grudzień 2023 r.

Ostateczny okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu jest

określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z beneficjentem,

która określa zarówno początkową, jak i końcową datę

kwalifikowalności wydatków.



ROZPORZĄSZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
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Kwalifikowalność

Kwalifikowalność wydatków ustala się na podstawie przepisów

krajowych, z wyjątkiem przypadków, w których szczegółowe przepisy

zostały ustanowione w niniejszym rozporządzeniu lub na jego

podstawie, bądź w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy

lub na ich podstawie.



WAŻNE:

„Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”



Zestawienie kosztów projektu w podziale na kategorie 

wydatków kwalifikowanych

„Zestawienie kosztów projektu w podziale na kategorie wydatków

kwalifikowanych” stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie niniejszego zestawienia zostanie sporządzony Opis

projektu, stanowiący załącznik do Umowy o dofinansowanie.



Wydatki kwalifikowane związane z przygotowaniem 

projektu

Dotyczą m. in.:

• studium wykonalności,

w tym:

 analizy finansowej,

 dokumentacji technicznej,

 raportu oddziaływania na środowisko,

• wniosku na dofinansowanie (oprócz wydatków poniesionych na wypełnienie

formularza wniosku o dofinansowanie),

• dokumentacji przetargowej dla poszczególnych kontraktów,

• uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.

Warunkiem uznania tych wydatków za kwalifikowane jest ich wskazanie

we wniosku o dofinansowanie.



Nabycie nieruchomości

Dotyczy m.in.:

• zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

• zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej,

• nabycia prawa użytkowania wieczystego,

• nabycia innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. dzierżawa),

• obowiązkowych odszkodowań wynikających z ustanowienia obszaru

ograniczonego użytkowania,

• wydatków związanych z zakupem nieruchomości/użytkowaniem

wieczystym.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych należących do tej kategorii

nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych (z

wyłączeniem, m. in. wydatków związanych z nabyciem).



Wydatki kwalifikowane związane z zarządzaniem 

projektem

Dotyczą m. in.:

• nadzoru nad kontraktami na roboty budowlane,

• kosztów ogólnych (np. opłaty czynszowe, koszty administracyjne),

• wydatki osobowe,

• zakupu i instalacji systemów informatycznych wspomagających

zarządzanie i monitorowanie projektu,

• pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu (np.

niezbędne ekspertyzy, porady prawne, szkolenia).

Warunkiem uznania tych kosztów za kwalifikowane jest ich wskazanie we wniosku

o dofinansowanie.



Łączna kwota wydatków kwalifikowanych związanych z zarządzaniem

(z wyłączeniem wydatków związanych z nadzorem nad robotami

budowalnymi) musi spełniać jednocześnie dwa warunki:

1. ≤ 250 000 PLN + 3% całkowitych wydatków kwalifikowanych

projektu,

2. ≤ 20% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.



Wyposażenie

Wydatki na zakup przenośnych środków trwałych, które nie będą na

stałe zainstalowane w projekcie (np. specjalistyczne pojazdy) mogą być

uznane za kwalifikowane po spełnieniu następujących warunków:

• są niezbędne do realizacji projektu,
• będą wykorzystywane tylko do celów związanych z projektem,
• zostaną bezpośrednio wskazane we wniosku o dofinansowanie

wraz z uzasadnieniem konieczności ich zakupu,
• zostaną wskazane w umowie o dofinansowanie,
• zostaną włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta, a

wydatek na nie poniesiony będzie traktowany jako wydatek
inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości.



Wydatki na przenośne środki trwałe nie zainstalowane na stałe w

projekcie, zakupione lub wytworzone w celu realizacji projektu (np.

samochody, komputery, meble) mogą być uznane za kwalifikowane -

jeżeli są bezpośrednio niezbędne do realizacji projektu – w wysokości

odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym w okresie, w którym były

wykorzystywane dla realizacji projektu.

Uwaga: 
Wydatki związane z zapewnieniem zaplecza Inżyniera: w umowie z Inżynierem, nie w 
umowie na roboty budowlane.
Ponadto wszystkie wydatki związane z zapewnieniem wyposażenia Inżyniera powinny 
zostać ujęte w jego wynagrodzeniu. 



Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środka trwałego
stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są następujące
warunki:

• dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej
realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywany do jego
wdrażania,

• zakup tego środka nie był finansowany ze środków dotacji krajowej
lub wspólnotowej,

• kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się
wyłącznie do okresu realizacji danego projektu,

• wartość ta została obliczona zgodnie z ustawą o rachunkowości,
• w przypadku, gdy środek trwały wykorzystywany jest w innych

celach, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu, która odpowiada
proporcji wykorzystania do realizacji projektu.



Leasing

Wydatki poniesione w związku z leasingiem mogą kwalifikować się

do dofinansowania m. in. pod następującymi warunkami:

1. Wydatkiem kwalifikowanym jest część opłaconej raty leasingowej

związana ze spłatą kapitału leasingowego aktywa.

2. Refundacja wydatków faktycznie poniesionych może zostać

skierowana wyłącznie rzecz beneficjenta (leasingobiorcy).

3. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych nie może

przekroczyć rynkowej wartości aktywu będącej przedmiotem

leasingu.

4. Kwalifikowane mogą być jedynie te raty, które przypadają do zapłaty

w okresie kwalifikowania wydatków.



Wkład niepieniężny

Wkład niepieniężny polega na wniesieniu, czyli wykorzystaniu na rzecz

projektu: nieruchomości, urządzeń, materiałów, wartości

niematerialnych i prawnych, ekspertyz, pracy wolontariuszy, itp.

Wydatek kwalifikowany wynikający z wkładu niepieniężnego może

stanowić część lub całość wkładu własnego, czyli:

Kwota dofinansowania dla projektu ≤ całkowite wydatki

kwalifikowane – wkład niepieniężny



Podatek od towarów i usług VAT

W POIiŚ 2014-2020 podatek VAT może być uznany za kwalifikowany

w projektach realizowanych w ramach osi:

• III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,

• IV. Infrastruktura drogowa dla miast,

• IX. Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia.



Jednakże od 13 listopada 2015r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

przyjęło możliwość kwalifikowania podatku VAT w odniesieniu do

działania:

• 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i

zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności

katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Pod warunkiem, że beneficjent ani inny podmiot zaangażowany w

realizację projektu (w szczególności partner lub podmiot upoważniony

do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) nie prowadzi działalności

opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy projekt, a ponadto w

ramach projektu nie jest wytwarzana infrastruktura, którą beneficjent,

lub inny podmiot mógłby wykorzystywać w ramach działalności objętej

VAT.



Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle ustawy z

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Do kwalifikacji podatku VAT stosuje się te samy zasady, co do innych

wydatków, więc w przypadku, gdy nie został odzyskany z Urzędu

Skarbowego musi być:

• poniesiony w ramach projektu realizowanego z danego programu,

• niezbędny do realizacji projektu,

• racjonalny,

• rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania,

• spójny z obowiązującymi przepisami,

• faktycznie poniesiony.



Reklama

Wydatki poniesione przez beneficjenta na działania informacyjno-
promocyjne mogą stanowić wydatki kwalifikowane, o ile są zgodne z
zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020” oraz „Podręczniku
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji”.



Zakaz podwójnego finansowania

Niedozwolone jest zrefundowanie całkowite lub częściowe dwa razy ze

środków publicznych (krajowych lub wspólnotowych), m.in.:

1. Tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów,

2. Podatku VAT ze środków wspólnotowych, a następnie odzyskanie

tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę

VAT,

3. Zakupienie środka trwałego z udziałem dotacji krajowej, a

następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka w

ramach środków wspólnotowych.



4. Prefinansowanie wkładu unijnego pożyczką lub kredytem, który

zostaje później umorzony,

5. Wniesienie do projektu wkładu niepieniężnego, który w ciągu

poprzednich 7 lat był współfinansowany ze środków publicznych

(unijnych lub krajowych),

6. Zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat

był współfinansowany ze środków publicznych (unijnych lub

krajowych),

7. Rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich i kosztach

bezpośrednich projektu.



Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu

Tylko wydatki poniesione przez beneficjenta, tj. podmiot

odpowiedzialny za realizację projektu, mogą być uznane za

kwalifikowane.

W uzasadnionych przypadkach beneficjent może wskazać w umowie o

dofinansowanie inny podmiot, który również będzie mógł ponosić

wydatki kwalifikowane.



W przypadku, kiedy beneficjent wskazuje inny podmiot do ponoszenia

wydatków kwalifikowanych, dołącza do wniosku o dofinansowanie

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię porozumienia

zawartego pomiędzy beneficjentem, a danym podmiotem oraz opisuje

strukturę własności majątku wytworzonego w związku z realizacja

projektu, strukturę przepływów finansowych związanych z realizacją

projektu oraz sposób zapewnienia trwałości projektu.

Dopuszczalna jest sytuacja, w której podmiot upoważniony przez

beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowanych jest

właścicielem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu.



Niezależnie od tego, czy beneficjent upoważni inny podmiot do

ponoszenia wydatków kwalifikowanych, czy ponosi je sam, zawsze

beneficjent:

1. Pozostaje odpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej i finansowej

realizacji projektu i odpowiada przed instytucją, z którą podpisał

umowę o dofinansowanie za prawidłowość całości wydatków

kwalifikowanych, które są ponoszone w ramach projektu,

2. Pozostaje odpowiedzialny za trwałość projektu,

3. Pozostaje jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z

instytucjami w systemie realizacji programu operacyjnego,

przedstawiania wniosków o płatność oraz otrzymywania środków.



Dokumentowanie wydatków

Niezbędne jest posiadanie przez beneficjenta należytej dokumentacji,

będącej podstawą poniesienia wydatku.

Za wydatek kwalifikowany można uznać tylko wydatek faktycznie

poniesiony i udokumentowany przez beneficjenta:

• fakturą lub dokumentem księgowym o równoważnej wartości

dowodowej,

• potwierdzeniem płatności na rzecz wykonawcy w postaci wyciągu z

rachunku bankowego.

W przypadku poniesienia kosztu związanego z wkładem niepieniężnym lub amortyzacją, dokumentem

potwierdzającym są dokumenty księgowe lub wyciągi z ksiąg rachunkowych.



Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości

dowodowej załączane do wniosków o płatność powinny zawierać opis -

zgodny z wymaganiami określonymi w „Zaleceniach w zakresie wzoru

wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ 2014-2020”.



Wydatki kwalifikowane muszą wynikać z prawnie wiążących umów,

kontraktów, zleceń, itd.

W związku z powyższym niezbędne jest posiadanie przez beneficjenta

należytej dokumentacji, będącej podstawą do poniesienia wydatku,

potwierdzającej wykonanie i odbiór poszczególnych prac lub etapów

prac.

Dokumenty odbiorowe powinny być załączone do wniosku o płatność.



W przypadku kontraktów/umów na roboty budowlane należy załączyć:

• dokumenty potwierdzające wykonanie zakresu prac

przedstawionych do rozliczenia, np. protokół odbioru częściowego

robót, przejściowe świadectwo płatności,

w przypadku kontraktów/umów na dostawy:

• dokumenty potwierdzające, że zakres rzeczowy dostawy został

zrealizowany, np. protokół odbioru zakupionego sprzętu,

w przypadku kontraktów/umów na usługi:

• dokumenty potwierdzające zakres wykonanej usługi, np. protokół

odbioru prac, informację o zatwierdzeniu raportu.



Ważniejsze kryteria brane pod uwagę przy weryfikacji dokumentów

rozliczeniowych:

• sprawdzenie prawidłowości opisu wszystkich dokumentów,

• czy dokument załączony do dokumentacji rozliczeniowej

przedkładanej do kontroli nie został w tym samym zakresie

przedstawiony do refundacji w ramach innego programu lub

projektu,

• sprawdzenie zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego

projektu,

• sprawdzenie załączonych dokumentów rozliczeniowych pod kątem

zgodności z obowiązującymi „Wytycznymi w zakresie kwalifikacji

wydatków w ramach …”



Poniesione wydatki nie mogą naruszać postanowień prawa krajowego i

wspólnotowego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność poniesionych

wydatków z przepisami obowiązującymi w obszarach: zamówień

publicznych, finansów i rachunkowości, ochrony środowiska, pomocy

publicznej.

Np. wydatki poniesione na podstawie umowy, która została zawarta z

naruszeniem prawa zamówień publicznych, mogą być uznane w

całości lub w części za niekwalifikowane.



Zasada uczciwej konkurencji

1. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów z wykonawcami

dla zadań objętych projektem zgodnie z przepisami ustawy Prawo

zamówień publicznych – w przypadku, gdy wymóg jej stosowania

wynika z tej ustawy.

2. Umowy nie objęte zakresem stosowania ustawy PZP powinny być

zawierane zgodnie z procedurą podpisywania umów przygotowaną

przez beneficjenta z uwzględnieniem m.in. następujących zasad:

jawności, niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,

równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich

państw członkowskich.



Dziękuję za uwagę


