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Niniejsze Wytyczne stanowi� zał�cznik do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007–2013 dla Działa� 

1.1–1.2. Zostały opracowane w celu okre�lenia katalogu wydatków kwalifikowalnych 

i niekwalifikowalnych w Działaniach 1.1–1.2 Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje w M�P” 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP). 

RPO WP jest programem monofunduszowym, tzn. jest współfinansowany ze �rodków jednego funduszu 

strukturalnego - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Oznacza to, i	 w ramach 

programu mog� by� realizowane jedynie te przedsi�wzi�cia, które s� zgodne z obszarami okre�lonymi  

w rozporz�dzeniach wła�ciwych dla Funduszu. Wytyczne składaj� si� z trzech cz��ci. W pierwszej z nich 

zostały przedstawione ogólne zasady kwalifikowania projektów i wydatków (np. zakaz podwójnego 

finansowania oraz zasada elastyczno�ci), ponadto wskazano termin i podmioty uprawnione do ponoszenia 

wydatków. W cz��ci drugiej uj�to konkretne rodzaje wydatków oraz warunki uznania ich za 

kwalifikowalne. Opisano m.in. zasady refundacji kosztów zwi�zanych z robotami budowlanymi, zakupem 

nieruchomo�ci czy �rodków trwałych. Cz��� trzecia stanowi uszczegółowienie kategorii wydatków 

kwalifikowalnych w ramach Działa� 1.1–1.2 RPO WP. Za kwalifikowalne uznaje si� wydatki 

wymienione w cz��ci drugiej, wła�ciwe dla danego typu projektu oraz wydatki specyficzne dla 

poszczególnych działa� i poddziała� wymienione w cz��ci trzeciej. Przedstawiony w niniejszym 

dokumencie katalog wydatków ma charakter zamkni�ty. 
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Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz Krajowych wytycznych 

dotycz�cych kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno�ci  

w okresie programowania 2007-2013 wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. 
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1) Rozporz�dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj�ce przepisy ogólne 

dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójno�ci i uchylaj�ce rozporz�dzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r. 

ze zm.), zwane dalej Rozporz�dzeniem Rady (WE) nr 1083/2006; 

2) Rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiaj�cym zasady 

wdra�ania Rozporz�dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiaj�cego przepisy ogólne dotycz�ce 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójno�ci oraz rozporz�dzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r. ze zm.), zwane dalej 

Rozporz�dzeniem wykonawczym; 

3) Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylaj�ce rozporz�dzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. 

Urz. UE L 210 31.07.2006 r. ze zm.), zwane dalej Rozporz�dzeniem Rady (WE) nr 1080/2006; 

4) Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylaj�ce rozporz�dzenie (WE) nr 1784/19, (Dz. Urz. UE L 210 

31.07.2006 r.), zwane dalej Rozporz�dzeniem Rady (WE) nr 1081/2006; 

5) Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zwany dalej  

RPO WP; 
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6) Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 

2007-2013, zwane dalej Uszczegółowieniem RPO1. 
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1) Ustawa z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), 

zwana dalej „ustaw� o rachunkowo�ci”, 

2) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054  

ze zm.), zwana dalej „ustaw� o VAT”, 

3) Rozporz�dzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwane dalej 

„Rozporz�dzeniem w sprawie wykonywania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług”, 

4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 

651 ze zm.), zwana dalej „ustaw� o gospodarce nieruchomo�ciami”, 

5) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 

ze zm.), 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), 

zwana dalej „ustaw� o ochronie przyrody”, 

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150  

ze zm.), zwana dalej „ustaw� Prawo ochrony �rodowiska”, 

8) Ustawa z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale 

społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 

199, poz. 1227 ze zm.) w poł�czeniu z Dyrektyw� Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniaj�ca 

dyrektyw� 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne 

przedsi�wzi�cia na �rodowisko tzw. dyrektywa OO�, Dyrektyw� Rady 74/409EWG z dnia 2 kwietnia 1979 

r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (ze zm.) tzw. dyrektywa ptasia i Dyrektyw� Rady 92/43/EWG  

z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (ze zm.) tzw. 

dyrektywa siedliskowa,   

9) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zwana 

dalej „K.C.”, 

10) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 

zwana dalej „prawem budowlanym”, 

                                                 
1 Obowi�zuj�cy dokument, przyj�ty uchwał� Zarz�du Województwa Pomorskiego, znajduje si� na stronie 
www.dpr.pomorskie.eu. 
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11) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.), zwane dalej 

„Rozporz�dzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego”, 

12) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre�lenia metod i podstaw 

sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno-u�ytkowym (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), zwane dalej „Rozporz�dzeniem w sprawie sporz�dzania kosztorysu 

inwestorskiego”, 

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  

ze zm.), 

14) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

 i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), zwanym dalej 

„Rozporz�dzeniem w sprawie dokumentacji projektowej”, 

15) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, 

poz. 1447 ze zm.) wraz z Ustaw� z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzaj�ce ustaw� o swobodzie 

działalno�ci gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 ze zm.). 

 

�����������
������������������

 

1) Niniejsze zasady odnosz� si� do wydatków ponoszonych przez beneficjenta zarówno w ramach 

współfinansowania krajowego, jak i ze �rodków wspólnotowych w ramach realizacji projektu 

współfinansowanego z EFRR w ramach Działa� 1.1–1.2 RPO WP. 

 

2) Za kwalifikowalne mog� by� uznane jedynie wydatki niezb�dne dla realizacji projektu, poniesione 

zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem oraz zgodnie  

z niniejszymi Wytycznymi. 

 

3) W przypadku projektu lub grupy projektów obj�tych zasadami pomocy publicznej - okre�lonej w art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – mog� obowi�zywa� bardziej 

restrykcyjne zasady zwi�zane z kwalifikowaniem wydatków od okre�lonych w niniejszych Wytycznych. 

W takiej sytuacji za kwalifikowalne uznaje si� te wydatki, które spełniaj� równocze�nie warunki 

okre�lone w Wytycznych oraz w programie pomocowym, tj. w akcie prawa polskiego stanowi�cym 

podstaw� prawn� udzielenia pomocy. 
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4) Kategorie beneficjentów, którzy mog� stara� si� o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem 

EFRR w ramach Działa� 1.1–1.2 RPO WP, okre�la bezpo�rednio RPO WP oraz URPO WP. 

 

�����������
������������������

 

Beneficjent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj�ca osobowo�ci 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolno�� prawn�, realizuj�ca projekty finansowane z bud	etu pa�stwa 

lub ze 
ródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu (art. 5 pkt  

1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). Pod tym poj�ciem 

rozumie si� równie	 partnerów, w imieniu których partner wiod�cy podpisał umow� o dofinansowanie 

projektu; 

 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak	e odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego; 

 

Cross-financing (instrument elastyczno�ci) – zasada elastycznego, krzy	owego finansowania, która ma 

na celu ułatwienie wdra	ania jednofunduszowych programów operacyjnych. Zapewnia ona mo	liwo�� 

finansowania w ramach zakresów interwencji EFRR i EFS komplementarnych działa� wchodz�cych 

odpowiednio w zakres drugiego funduszu; 

 

Instytucja Zarz�dzaj�ca (IZ) – Zarz�d Województwa Pomorskiego, którego obsług� w zakresie 

realizacji RPO WP zapewnia Urz�d Marszałkowski Województwa Pomorskiego poprzez wła�ciwe 

departamenty. Dla Osi Priorytetowej 1 rol� IZ pełni Departament Programów Regionalnych; 

 

Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia (IP II) – Agencja Rozwoju Pomorza S.A., której powierzono 

wykonywanie obowi�zków zwi�zanych z wdra	aniem Osi Priorytetowej 1 z wył�czeniem Działania 1.3.; 

 

Leasing finansowy – zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowo�ci nr 5 „Leasing, najem  

i dzier	awa” (Dz. Urz. Ministerstwa Finansów z 12.05.2008 r. Nr 4, poz. 35) jest to umowa, na mocy 

której leasingodawca (firma leasingowa, finansuj�cy) oddaje leasingobiorcy (korzystaj�cemu) na czas 

oznaczony �rodki trwałe lub warto�ci niematerialne i prawne do odpłatnego u	ywania lub równie	 

pobierania po	ytków oraz jednocze�nie umowa ta spełnia co najmniej jeden z warunków okre�lonych  

w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 
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ze zm.). Przedmiot umowy leasingu jest zaliczany do �rodków trwałych lub warto�ci niematerialnych  

i prawnych korzystaj�cego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych; 

 

Leasing operacyjny – zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowo�ci nr 5 „Leasing, najem 

i dzier	awa” jest to umowa leasingu inna ni	 umowa leasingu finansowego oraz taka, w przypadku której 

przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do �rodków trwałych lub warto�ci niematerialnych i prawnych 

leasingodawcy (finansuj�cego), który dokonuje odpisów amortyzacyjnych; 

 

Lokal u�ytkowy – jedno pomieszczenie lub zespół pomieszcze�, wydzielone stałymi przegrodami 

budowlanymi, nieb�d�ce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem 

gospodarczym; 

 

Nieruchomo�� niezabudowana – cz��� powierzchni ziemskiej stanowi�ca odr�bny przedmiot własno�ci 

(grunty), z wył�czeniem budynków, budowli, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów 

budowlanych; 

 

Nieruchomo�� zabudowana – cz��� powierzchni ziemskiej stanowi�ca odr�bny przedmiot własno�ci 

(grunty), wraz z budynkami, budowlami, obiektami małej architektury trwale zwi�zanymi z gruntem; 

 

Partner – nale	y przez to rozumie� podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie projektu, 

uczestnicz�cy w realizacji projektu, którego udział jest uzasadniony, konieczny i niezb�dny, wnosz�cy  

do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizuj�cy projekt na warunkach 

okre�lonych w umowie partnerstwa zawartej przed zło	eniem wniosku o dofinansowanie projektu  

do IP II, otrzymuj�cy od IP II refundacj� faktycznie poniesionych oraz odpowiednio udokumentowanych 

cz��ci wydatków kwalifikowalnych na realizacj� projektu; 

 

Partnerstwo/umowa partnerska – przez poj�cie partnerstwa nale	y rozumie� porozumienie co najmniej 

dwóch samodzielnych, niezale	nych podmiotów, wymienionych we wniosku o dofinansowanie projektu  

i uczestnicz�cych wspólnie w realizacji projektu, których udział jest uzasadniony, konieczny i niezb�dny, 

wnosz�cych do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz realizuj�cych 

projekt na warunkach okre�lonych w umowie partnerskiej. Umowa pomi�dzy partnerami musi zawiera� 

opis wzajemnych relacji mi�dzy partnerami, w tym w szczególno�ci opis zasad w zakresie dokonywania 

płatno�ci i rozlicze�. Ponadto, umowa partnerska musi wskazywa� partnera wiod�cego, który zło	y 

wniosek o dofinansowanie projektu do IP II. 
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Podmiot zaanga�owany w realizacj� projektu – nale	y przez to rozumie� podmiot wymieniony we 

wniosku o dofinansowanie projektu, uczestnicz�cy w realizacji projektu, wnosz�cy do projektu zasoby 

ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, nie spełniaj�cy warunków definicji partnera; 

 

Projekt – przedsi�wzi�cie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy 

o dofinansowanie projektu, zawieranej pomi�dzy beneficjentem a IP II; 

 

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których nast�puje zmiana parametrów 

u	ytkowych lub technicznych istniej�cego obiektu budowlanego, z wyj�tkiem charakterystycznych 

parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko��, długo��, szeroko�� b�d
 liczba 

kondygnacji; w przypadku dróg s� dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 

niewymagaj�cym zmiany granic pasa drogowego; 

 

Roboty budowlane – budowa, a tak	e prace polegaj�ce na przebudowie, monta	u lub rozbiórce obiektu 

budowlanego; 

 

Rozpocz�cie inwestycji – nale	y przez to rozumie� dat� podj�cia czynno�ci zwi�zanych z rozpocz�ciem 

prac inwestycyjnych, tj. dat� pierwszego wpisu do Dziennika Budowy w przypadku inwestycji 

budowlanych lub dat� wyłonienia dostawcy lub podpisania pierwszej umowy z dostawc� w przypadku 

projektów polegaj�cych na zakupie maszyn lub urz�dze�; 

 

Rozpocz�cie realizacji projektu – nale	y przez to rozumie� dat� podj�cia czynno�ci zwi�zanych  

z realizacj� Projektu, tj. np. dat� zawarcia pierwszej umowy z wykonawc� w ramach Projektu - data ta nie 

mo	e by� wcze�niejsza ni	 1 stycznia 2007 r.  

Nale	y pami�ta�, 	e w przypadku projektów obj�tych pomoc� publiczn� inn� ni	 pomoc de minimis 

rozpocz�cie realizacji projektu jest to	same z rozpocz�ciem okresu kwalifikowalno�ci całego projektu 

i musi nast�pi� po dniu zło	enia wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, 	e rozpocz�cie realizacji 

projektu (w przypadku inwestycji budowlanej rozumiane jako wpis do dziennika budowy, w pozostałych 

przypadkach podj�cie pierwszego prawnie wi�	�cego zobowi�zania np. zamówienie maszyn lub 

urz�dze�, zapłata zaliczki, zło	enie zamówienia lub wybór dostawcy urz�dze� czy podpisanie z nim 

umowy itp.) bez wzgl�du na wielko�� beneficjenta, mo	e nast�pi� dopiero po dniu zło	enia wniosku  

o dofinansowanie projektu. W sytuacji niezachowania tej zasady, projekt nie mo	e zosta� obj�ty 

dofinansowaniem.  
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W przypadku pomocy de minimis rozpocz�cie realizacji projektu mo	e nast�pi� przed dniem zło	enia 

wniosku o dofinansowanie, jednak dopiero po jego zło	eniu rozpoczyna si� okres kwalifikowalno�ci 

wydatków. Oznacza to, 	e poniesione wydatki przed dniem zło	enia wniosku o dofinansowanie projektu 

zostan� uznane za niekwalifikowalne.  

 

�rodek trwały – składnik rzeczowych aktywów przedsi�biorstwa, który spełnia nast�puj�ce warunki: 

stanowi własno�� lub współwłasno�� podatnika, został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, jest 

kompletny i zdatny do u	ytku w dniu przyj�cia do u	ywania, przewidywany okres u	ywania jest dłu	szy 

ni	 rok, jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby zwi�zane z prowadzon� przez niego 

działalno�ci� gospodarcz�; 

 

Umowa o dofinansowanie projektu – umowa zawarta z beneficjentem (wyst�puj�cym samodzielnie lub 

w partnerstwie), na podstawie której beneficjent realizuje projekt współfinansowany w ramach Działa� 

1.1–1.2 RPO WP; 

 

Warto�ci niematerialne i prawne – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowo�ci z dnia 

29 wrze�nia 1994 r. s� to nabyte przez jednostk�, zaliczane do aktywów trwałych, prawa maj�tkowe 

nadaj�ce si� do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u	yteczno�ci 

dłu	szym ni	 rok, przeznaczone do u	ywania na potrzeby jednostki, w szczególno�ci:  

a) autorskie prawa maj�tkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,  

b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u	ytkowych oraz zdobniczych,  

c) know-how.  

Do warto�ci niematerialnych i prawnych nie zalicza si� inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt  

17 ww. ustawy; 

 

Wnioskodawca – podmiot ubiegaj�cy si� o wsparcie w ramach Działa� 1.1–1.2 RPO WP; 

 

Wydatek kwalifikowalny – wydatek lub koszt poniesiony przez beneficjenta w zwi�zku z realizacj� 

projektu w ramach Działa� 1.1–1.2 RPO WP, zgodnie z zasadami obowi�zuj�cymi w Wytycznych, który 

kwalifikuje si� do refundacji (lub rozliczenia – w przypadku systemu zaliczkowego) ze �rodków 

przeznaczonych na realizacj� Działa� 1.1–1.2 RPO WP w trybie okre�lonym w umowie o dofinansowanie 

projektu; 
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Wydatek niekwalifikowalny – wydatek lub koszt niekwalifikuj�cy si� do refundacji (lub rozliczenia –  

w przypadku systemu zaliczkowego) ze �rodków przeznaczonych na realizacj� Działa� 1.1–1.2 RPO WP; 

 

Wył�czenie blokowe (wył�czenie grupowe) – nale	y przez to rozumie� pomoc publiczn�, inn� ni	 

pomoc de minimis, której nie dotyczy obowi�zek notyfikacji; 

 

Wyposa�enie (w uj�ciu projektu) – rzeczowe składniki maj�tku trwale zwi�zane z projektem, zaliczone 

do �rodków trwałych i wprowadzone do ewidencji �rodków trwałych, niezb�dne do realizacji celu 

projektu oraz niskocenne �rodki trwałe o warto�ci poni	ej 3 500,00 PLN wprowadzone do ewidencji 

wyposa	enia; 

 

Zako	czenie realizacji projektu – nale	y przez to rozumie� dzie�, w którym działania podj�te w ramach 

Projektu zostały faktycznie przeprowadzone i w odniesieniu do których wszystkie wydatki zostały 

opłacone.  

 

����������� ������!������"���������������#��
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1) Ocena kwalifikowalno�ci projektu nast�puje na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania  

i polega na sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt mo	e stanowi� przedmiot współfinansowania 

w ramach Działa� 1.1–1.2 RPO WP. 

 

2) Projekt kwalifikuje si� do współfinansowania, je	eli spełnia ł�cznie nast�puj�ce warunki: 

a) jest zgodny z horyzontalnymi politykami Wspólnoty, w tym w szczególno�ci z politykami w zakresie: 

równo�ci szans kobiet i m�	czyzn oraz niedyskryminacji i zrównowa	onego rozwoju, 

b) jest zgodny z wymogami EFRR, 

c) jest zgodny z RPO WP oraz URPO WP, a w szczególno�ci przyczynia si� do realizacji celów  

OP 1 RPO WP oraz Działa� 1.1–1.2 RPO WP, 

d) jest zgodny z kryteriami wyboru zatwierdzonymi przez Komitet Monitoruj�cy RPO WP. 

 

3) Uznanie projektu za kwalifikuj�cy si� do wsparcia w ramach Działa� 1.1–1.2 RPO WP nie oznacza 

uznania za kwalifikowalne wszystkich wydatków poniesionych na jego realizacj�. 
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Projekt współfinansowany z EFRR w ramach Działa� 1.1–1.2 RPO WP musi by� realizowany  

w granicach administracyjnych województwa pomorskiego. Odst�pstwa od tej zasady mo	liwe  

s� w przypadku projektów dotycz�cych udziału w krajowych i mi�dzynarodowych imprezach 

gospodarczych typu targi i wystawy w charakterze wystawcy. 

������������:!<!�"���%���34�)��/&'$+�
 

1) Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporz�dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 trwało�� projektów 

współfinansowanych ze �rodków funduszy strukturalnych musi by� zachowana przez okres 3 lat  

od dnia spełnienia jednocze�nie trzech poni	szych warunków: 

1) wszystkie działania opisane w projekcie zostały zako�czone, 	adna czynno�� zwi�zana  

z realizacj� projektu nie jest wymagana do jego zako�czenia,  

2) wszystkie koszty zwi�zane z realizacj� projektu zostały zapłacone przez beneficjenta, czyli 	adne 

wydatki zwi�zane z realizacj� projektu nie pozostały do zapłacenia, 

3) beneficjent otrzymał cał� przysługuj�c� mu kwot� dofinansowania projektu (obliczon�  

po zatwierdzeniu wniosku o płatno�� ko�cow�). 

W przypadku projektów partnerskich obowi�zek ten spoczywa równie	 na partnerach. 

  

2) Poj�cie „trwało�ci projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znacz�cej modyfikacji tj.: 

a) modyfikacji maj�cej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powoduj�cej 

uzyskanie nieuzasadnionej korzy�ci przez przedsi�biorstwo lub podmiot publiczny;  

b) wynikaj�cej ze zmiany charakteru własno�ci elementu infrastruktury albo z zaprzestania 

działalno�ci produkcyjnej. 

 

3) Znacz�ca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych 

w lit. a) i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b), a ponadto pomi�dzy tymi warunkami 

musi zachodzi� zwi�zek przyczynowo-skutkowy (tzn. lit. b) to przyczyna, a lit. a) skutek). 

 

4) W przypadku projektów inwestycyjnych, dopuszcza si� mo	liwo�� wymiany maszyn lub urz�dze�, 

które z uwagi na szybki post�p technologiczny stały si� przestarzałe w okresie trwało�ci projektu, przy 
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zało	eniu, 	e beneficjent b�dzie kontynuował działalno�� gospodarcz� przez minimalny 3-letni  

okres trwało�ci projektu. 

 

5) Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie poddany znacz�cym modyfikacjom, b�d� obj�te 

procedur� odzyskiwania zgodnie z art. 98–102 Rozporz�dzenia Rady nr (WE) 1083/2006. 

���������$� ������!������"����������!���#��
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1) Wydatek kwalifikowalny to wydatek spełniaj�cy warunki umo	liwiaj�ce jego całkowite lub cz��ciowe 

pokrycie �rodkami przeznaczonymi na realizacj� Działa� 1.1–1.2 RPO WP, pochodz�cymi z bud	etu Unii 

Europejskiej lub z publicznych 
ródeł krajowych. 

 

2) Oceny kwalifikowalno�ci wydatku dokonuje si� zarówno na etapie oceny i wyboru wniosku  

o dofinansowanie projektu, jak i podczas realizacji projektu. Na etapie wyboru wniosku sprawdzeniu 

podlega potencjalna kwalifikowalno�� wydatków uj�tych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kwalifikowalno�� poniesionych wydatków oceniana jest równie	 w trakcie realizacji projektu, kiedy 

beneficjent przedkłada kolejne wnioski o płatno�� (w tym wniosek o płatno�� ko�cow�) oraz podczas 

kontroli projektu na miejscu jego realizacji. 

 

3) Beneficjent w ramach przygotowywanego projektu powinien okre�li� zarówno wydatki kwalifikowalne 

jak i niekwalifikowalne. Potwierdzenie wysoko�ci planowanych do poniesienia wydatków 

kwalifikowalnych nast�puje w umowie o dofinansowanie projektu. 

 

4) Wydatkiem kwalifikuj�cym si� do współfinansowania jest wydatek spełniaj�cy ł�cznie nast�puj�ce 

warunki: 

a) został poniesiony w ramach projektu realizowanego w ramach Działa� 1.1–1.2 RPO WP, 

b) jest niezb�dny do realizacji projektu, 

c) jest efektywny i racjonalny, 

d) został poniesiony w okresie kwalifikowania wydatków, 

e) jest rzetelnie udokumentowany i mo	liwy do zweryfikowania, 

f) został dokonany w sposób oszcz�dny, tzn. w oparciu o zasad� d�	enia do uzyskania 

zało	onych efektów przy jak najni	szej kwocie wydatku, 
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g) jest zgodny z obowi�zuj�cymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego,  

w szczególno�ci zgodnie z ustaw� Prawo zamówie� publicznych oraz art. 22 ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej, 

h) jest zgodny z kategoriami wydatków wynikaj�cymi z postanowie� umowy o dofinansowanie 

projektu. 

������������=!7!�8����, ��$�)�*�#�01(�%(��$'��
 

1) Co do zasady wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek poniesiony przez beneficjenta uprawnionego 

do zło	enia wniosku w ramach danego działania/poddziałania, tj. podmiot z którym IP II zawarła umow� 

o dofinansowanie projektu w ramach Działa� 1.1–1.2 RPO WP. 

 

2) W przypadku gdy projekt jest realizowany w partnerstwie (dot. Działania 1.2), wydatkiem 

kwalifikowalnym jest wydatek poniesiony przez ka	dego uczestnika partnerstwa (je�li wynika  

to z postanowie� umowy o dofinansowanie projektu). Umowa partnerska powinna jednoznacznie okre�la� 

zasady rozliczania pomi�dzy partnerami kosztów realizacji projektu. Dopuszczalne s� dwie metody 

post�powania. Pierwsza polega na rozgraniczeniu poszczególnych wydatków w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym i przypisaniu ka	dego z nich konkretnemu partnerowi. Druga metoda polega na 

ponoszeniu kosztów przez jednego z partnerów i przenoszenie cz��ci tych wydatków na pozostałych 

partnerów poprzez wystawienie noty ksi�gowej. Z uwagi na brak jednoznacznych uregulowa� prawnych 

nie dopuszcza si� rozliczania wydatków w projekcie poprzez wystawianie pomi�dzy partnerami tzw. 

refaktur. 

������������=!<!�8�>�*�*�&�%(��$'+����)�*�&#��*(�
 

1) Wydatek uznaje si� za poniesiony, je	eli nast�pił faktyczny przepływ �rodków pieni�	nych  

od podmiotu ponosz�cego wydatek do innego podmiotu tj. miał miejsce rozchód �rodków pieni�	nych  

z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Wyj�tki od tej zasady okre�laj� punkty 2 i 3. 

 

2) Wydatek kwalifikowalny polegaj�cy na udzieleniu por�czenia uwa	a si� za poniesiony, je�li została 

zawarta skuteczna umowa o udzielenie por�czenia (niezale	nie od tego, czy w wyniku wykonywania tej 

umowy nast�piła wypłata kwoty por�czanej). 

 

3) W przypadku, je�li umowa mi�dzy podmiotem ponosz�cym wydatek a podmiotem wykonuj�cym  

na jego rzecz roboty budowlane przewiduje ustanowienie zabezpieczenia w formie tzw. kwoty 
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zatrzymanej, kwota ta b�dzie mogła zosta� uznana za wydatek kwalifikowalny dopiero wówczas, gdy  

ta zostanie przekazana na konto wykonawcy w okresie realizacji projektu, mieszcz�cego si� w okresie 

kwalifikowalno�ci wydatków (patrz podrozdział 5.4 Wytycznych). 

 

Por�czenie jest kwalifikowalne tylko w ramach pomocy de minimis. 

������������=!:!�8��&�, �*�)�*�&#�&*���%(��$'+�
 

1) Jednym z warunków zakwalifikowania wydatku do współfinansowania jest poniesienie go  

w wyznaczonym w przepisach wspólnotowych okresie. W Działaniach 1.1–1.2 RPO WP kwalifikowalne 

s� wydatki poniesione nie wcze�niej ni	 1 stycznia 2007 r. oraz nie pó
niej ni	 30 czerwca 2015 r.2.  

W projektach obj�tych pomoc� publiczn� kwalifikowalne s� wydatki poniesione nie wcze�niej ni	 od dnia 

nast�pnego po dniu zło	enia wniosku o dofinansowanie projektu3.   

 

UWAGA! Nale	y pami�ta�, 	e w przypadku projektów obj�tych pomoc� publiczn� inn� ni	 pomoc de 

minimis rozpocz�cie realizacji projektu jest to	same z rozpocz�ciem okresu kwalifikowalno�ci całego 

projektu i musi nast�pi� po dniu zło	enia wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, �e 

rozpocz�cie realizacji projektu (w przypadku inwestycji budowlanej rozumiane jako wpis do 

dziennika budowy, w pozostałych przypadkach podj�cie pierwszego prawnie wi���ce zobowi�zanie 

np. zamówienie maszyn lub urz�dze	, zapłata zaliczki, zło�enie zamówienia lub wybór dostawcy 

urz�dze	 czy podpisanie z nim umowy itp.) bez wzgl�du na wielko�� beneficjenta, mo�e nast�pi� 

dopiero po dniu zło�enia wniosku o dofinansowanie projektu. W sytuacji niezachowania tej zasady, 

projekt nie mo	e zosta� obj�ty dofinansowaniem.  

W przypadku pomocy de minimis rozpocz�cie realizacji projektu mo	e nast�pi� przed dniem zło	enia 

wniosku o dofinansowanie, jednak dopiero po jego zło	eniu rozpoczyna si� okres kwalifikowalno�ci 

wydatków. Oznacza to, 	e wydatki poniesione przed dniem zło	enia wniosku o dofinansowanie projektu 

zostan� uznane za niekwalifikowalne.   

 

2) Umowa o dofinansowanie projektu mo	e dopuszcza� uznanie za kwalifikowalne wydatków 

poniesionych przed dniem jej zawarcia, jednak nie wcze�niej ni	 przed dat� wskazan� w punkcie 1. 

 

                                                 
2 W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WP mo	e przedłu	y� termin kwalifikowalno�ci wydatków w ramach poszczególnych 
działa�/poddziała�, jednak nie dłu	ej ni	 do 31 grudnia 2015 r.  
3 Wydatki zwi�zane z projektami dotycz�cymi uczestnictwa przedsi�biorców w targach i wystawach s� kwalifikowalne dzie�  
po dniu zło	enia wniosku o dofinansowanie, za wyj�tkiem płatno�ci zaliczkowych wymaganych przez organizatora imprezy  
za rezerwacj� powierzchni wystawienniczej, dla których rozpocz�ciem okresu kwalifikowalno�ci jest 1 stycznia 2007 r. 
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3) Terminy poniesienia wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu okre�la umowa  

o dofinansowanie projektu. Terminy te nie mog� wykracza� poza daty graniczne okre�lone w pkt 1.  

Za dat� ko�cow� kwalifikowalno�ci wydatków w ramach projektu uznaje si� dat� zako�czenia realizacji 

projektu okre�lon� w umowie o dofinansowanie projektu. Ko�cowa data kwalifikowalno�ci wydatków 

mo	e zosta� zmieniona tylko w uzasadnionym przypadku na pisemny wniosek beneficjenta i za zgod�  

IP II. Wniosek taki nale	y skierowa� do IP II nie pó
niej ni	 miesi�c przed terminem zako�czenia 

realizacji projektu. 

Wydatki poniesione w ramach projektu po dacie zako	czenia realizacji projektu okre�lonej  

w umowie o dofinansowanie projektu s� niekwalifikowalne. 

 

4) Za dat� poniesienia wydatku przyjmuje si�: 

a) w przypadku wydatków pieni�	nych: 

- dokonanych przelewem lub obci�	eniow� kart� płatnicz� - dat� obci�	enia rachunku 

bankowego podmiotu ponosz�cego wydatek, 

- dokonanych kart� kredytow� lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatno�ci 

- dat� transakcji skutkuj�cej obci�	eniem rachunku karty kredytowej lub podobnego 

instrumentu płatniczego, 

- dokonanych gotówk� – dat� faktycznego dokonania płatno�ci, 

b) w przypadku por�czenia – dat� wej�cia w 	ycie umowy o udzieleniu por�czenia, jednak nie 

wcze�niej ni	 dzie� po dniu zło	enia wniosku o dofinansowanie projektu, 

������������=!=!�"���'+, &*$�%�*�&�%(��$'5% �
 

1) Beneficjent oraz partnerzy projektu s� zobowi�zani do prowadzenia wyodr�bnionej ewidencji 

finansowo-ksi�gowej �rodków finansowych otrzymanych na realizacj� projektu, zgodnie z zasadami 

ogólnymi lub uproszczonymi w zale	no�ci od formy opodatkowania podmiotu realizuj�cego projekt. 

Ponadto IP II mo	e zobowi�za� beneficjentów rozliczaj�cych si� w sposób uproszczony, np. w formie 

karty podatkowej, do przechowywania dowodów zakupu, prowadzenia wykazu �rodków trwałych oraz 

warto�ci niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposa	enia oraz odr�bnie za ka	dy rok podatkowy 

ewidencjonowania przychodów i kosztów. 

 

2) Beneficjent rozliczaj�cy projekt przedstawia odpowiednie dokumenty odnosz�ce si� do wydatków 

kwalifikowalnych, faktycznie poniesionych. Wydatki musz� by� przypisane poprzez przejrzysty  

i oddzielny system rozliczania projektu oparty na dokumentach ksi�gowych lub dokumentach 

o równowa	nej warto�ci dowodowej. 
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3) Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny dokument ksi�gowy o równowa	nej 

warto�ci dowodowej wraz z dowodami zapłaty oraz protokołami odbioru w przypadku robót 

budowlanych, usług lub dostaw materiałów. Dowodami zapłaty s� wyci�gi bankowe z rachunku 

beneficjenta lub kopia potwierdzenia przelewu z dat� dokonania transakcji. W przypadku płatno�ci 

gotówkowej wystarczaj�cym dowodem jest faktura z adnotacj� „zapłacono gotówk�” lub inn� pokrewn� 

adnotacj�, opatrzona podpisem upowa	nionej osoby (wystawcy/sprzedawcy). W przypadku gdy 

potwierdzenie poniesienia wydatku w ten sposób nie jest mo	liwe potwierdzeniem zapłaty za faktur� lub 

inny dokument o równowa	nej warto�ci dowodowej mo	e by�: pokwitowanie przyj�cia zapłaty 

gotówkowej podpisane przez przedstawiciela sprzedaj�cego, na którym b�d� zawarte informacje dot. 

sprzedaj�cego, nabywcy, tytułu zapłaty, daty zapłaty i uiszczonej kwoty; KP sprzedaj�cego; o�wiadczenie 

sprzedaj�cego o przyj�ciu zapłaty gotówkowej, które b�dzie zawierało dane okre�lone dla pokwitowania. 

 

4) Dowodami poniesienia wydatków s� tak	e dowody ksi�gowe wystawione w j�zyku obcym, je	eli 

zostały wiarygodnie przetłumaczone. Do przeliczenia faktur wystawionych w walucie obcej nale	y 

zastosowa� zasady opisane w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 2007–2013 dla Działa� 1.1–1.2  

w rozdziale 7.4. 

 

5) W przypadku zakupu nieruchomo�ci przez beneficjenta podstawowym dokumentem potwierdzaj�cym 

poniesienie wydatku jest akt notarialny wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty za nieruchomo��. 

 

6) W przypadku pozyskania gruntu w drodze wywłaszczenia, dokumentem potwierdzaj�cym poniesienie 

wydatków jest decyzja ustalaj�ca wysoko�� odszkodowania.  

 

������������=!?!�"���'���)��%5/*&-��2�*�*#�%�*���
 

1) Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub cz��ciowe danego 

wydatku wi�cej ni	 jeden raz ze �rodków publicznych - wspólnotowych lub krajowych. 

 

2) Podwójnym finansowaniem jest w szczególno�ci: 

a) zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch ró	nych projektów współfinansowanych 

ze �rodków funduszy strukturalnych i/lub Funduszu Spójno�ci, 
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b) zrefundowanie kosztów podatku VAT ze �rodków funduszy strukturalnych, a nast�pnie 

odzyskanie tego podatku ze �rodków bud	etu pa�stwa w oparciu o ustaw� z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), 

c) zakupienie �rodka trwałego z udziałem �rodków dotacji krajowej, a nast�pnie zrefundowanie 

kosztów amortyzacji tego �rodka trwałego w ramach funduszy strukturalnych, 

d) zrefundowanie ze �rodków funduszy strukturalnych wydatku poniesionego na �rodek trwały  

(w tym nieruchomo��), który był współfinansowany ze �rodków krajowych lub wspólnotowych  

w przeci�gu 7 lat poprzedzaj�cych dat� zakupu �rodka trwałego. 

������������=!@!�8��*#$�+, &*$�&.�#$(1�*�31��
 

1) RPO WP jest współfinansowany �rodkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W zwi�zku z tym wydatki na działania okre�lone w art. 3 Rozporz�dzenia Rady (WE) Nr 1081/2006  

s� obj�te mechanizmem elastycznego finansowania (cross-financing, zasada elastyczno�ci). 

 

2) Instrument elastyczno�ci dotyczy wył�cznie takich wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby 

realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działa� realizowanych w ramach Działa� 1.1–

1.2 RPO WP. Ponadto wydatki powinny by� wprost powi�zane z celami projektu. 

 

3) Ł�czna kwota wydatków obj�tych mechanizmem elastycznego finansowania uznanych  

za kwalifikowalne nie mo	e przekroczy� 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 

W przypadku, w którym w wyniku realizacji projektu zmianie ulegnie stosunek procentowy instrumentu 

elastyczno�ci do całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie, do wyliczenia wydatków 

kwalifikowalnych obj�tych instrumentem elastyczno�ci nale	y zastosowa� zaktualizowany udział 

procentowy instrumentu elastyczno�ci. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której beneficjent 

poniesie wydatek w ramach instrumentu elastyczno�ci w wysoko�ci zaplanowanej w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, a pozostałe wydatki w kwotach ni	szych (oszcz�dno�ci). Pierwotnie zatem udział 

instrumentu elastyczno�ci wynosił np. 10%, natomiast w wyniku takiej realizacji projektu udział 

instrumentu elastyczno�ci przekroczy 10%. W opisanym przykładzie, pomimo realizacji cross-financing-u 

zgodnie z warto�ciami uj�tymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, kwot� wydatków 

kwalifikowalnych obj�tych instrumentem elastyczno�ci nale	y pomniejszy� tak, aby udział instrumentu 

elastyczno�ci nie przekraczał 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.  
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1) Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt d) Rozporz�dzenia 1080/2006 podatek od towarów i usług (VAT) mo	e by� 

wydatkiem kwalifikowalnym tylko wtedy, gdy: 

a) został faktycznie poniesiony przez beneficjenta, 

b) nie podlega zwrotowi (beneficjent na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 

nie ma potencjalnej mo	liwo�ci jego odzyskania). 

 

2) VAT podlegaj�cy odzyskaniu w jakikolwiek sposób nie b�dzie uwa	any za kwalifikowalny, nawet je�li 

nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta.  

 

W projektach realizowanych przez beneficjentów, którzy s� zwolnieni od podatku VAT na podstawie art. 

113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 

poz. 1054 ze zm.) podatek VAT nie mo	e zosta� uznany za kwalifikowalny. 

 

3) Beneficjent, u którego VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie, zobowi�zany jest corocznie 

wraz z pierwszym wnioskiem o płatno�� po�redni� składanym w danym roku, przedkłada� IP II 

o�wiadczenie o kwalifikowalno�ci podatku VAT wraz z za�wiadczeniem wydanym beneficjentowi przez 

organy podatkowe na podstawie art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. 

U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 

 

4) Za�wiadczenie powinno zawiera� informacje o posiadaniu statusu podatnika VAT czynnego b�d
 

zwolnionego od podatku na dzie� wydania za�wiadczenia i ewentualnych zmianach tego statusu w okresie 

mi�dzy rozpocz�ciem realizacji projektu a dniem wydania za�wiadczenia. 

 

5) W przypadkach budz�cych w�tpliwo�ci beneficjent powinien zwróci� si� do ministra wła�ciwego ds. 

finansów publicznych z pro�b� o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (art. 14b § 1) oraz Rozporz�dzenia 

Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowa	nienia do wydania interpretacji przepisów 

prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.). Zgodnie z wła�ciwo�ci� miejscow�, dla 

beneficjentów maj�cych siedzib� lub miejsce zamieszkania w województwie pomorskim, organem 

upowa	nionym do wydawania interpretacji indywidualnej jest Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. 
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Inne obci�	enia publicznoprawne mog� zosta� uznane za kwalifikowalne, je	eli: 

1) zostały rzeczywi�cie i ostatecznie poniesione przez beneficjenta, 

2) zostały spełnione pozostałe warunki okre�lone w niniejszych Wytycznych. 
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1) Koszty zakupu wyrobów budowlanych lub koszty robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane mog� by� uznane za wydatki kwalifikowalne, je	eli s� niezb�dne  

do realizacji projektu, zostały uj�te we wniosku o dofinansowanie projektu, biznes planie oraz w umowie 

o dofinansowanie projektu. 

 

2) Zakup projektu budowlanego mo	e by� uznany za wydatek kwalifikowalny, o ile w ramach tego 

samego projektu kwalifikowalny jest wydatek wytworzenia budynku/budowli, jest wymagany przepisami 

prawa oraz koszt ten został wliczony do warto�ci pocz�tkowej �rodka trwałego (budynku/budowli),  

co zostało wykazane w dokumencie OT i ewidencji �rodków trwałych. 

 

3) Roboty zwi�zane z przygotowaniem placu budowy i budow� powinny by� wykonane zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego i innych przepisów prawnych odnosz�cych si� do przedmiotu 

wykonywanych robot. Wykonanie robót budowlanych powinno by� zlecone na zasadach zgodnych  

z ustaw� Prawo Zamówie� Publicznych.  

 

���������(� �������������)�* �+���

������������B! !�8�
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1) Wydatek na nabycie nieruchomo�ci mo	e by� uznany za kwalifikowalny, je�li nabycie nieruchomo�ci 

zostało uwzgl�dnione w umowie o dofinansowanie projektu. 

 

2) Wydatek na nabycie nieruchomo�ci mo	e by� uznany za kwalifikowalny, je�li pomi�dzy zakupem tej 

nieruchomo�ci a celami projektu istnieje bezpo�redni zwi�zek.  

 

3) Wydatek na nabycie nieruchomo�ci obejmuje: 
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a) cen� nabycia nieruchomo�ci, 

b) wydatek na wycen� rzeczoznawcy (operat szacunkowy), 

c) wydatek na sporz�dzenie niezb�dnych map, 

d) wydatki na opłaty notarialne. 

 

4) Podstaw� uznania wydatku zwi�zanego z nabyciem nieruchomo�ci za kwalifikowalny jest przedło	enie 

aktu notarialnego i aktualnego operatu szacunkowego tj. sporz�dzonego nie pó
niej ni	 na 3 miesi�ce 

przed nabyciem nieruchomo�ci.. Je	eli cena nabycia nieruchomo�ci jest wy	sza ni	 jej warto�� rynkowa, 

potwierdzona operatem szacunkowym sporz�dzonym przez uprawnionego rzeczoznawc� w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

ze zm.), to ró	nicy mi�dzy cen� nabycia a warto�ci� rynkow� nie uwzgl�dnia si� w wydatkach 

kwalifikowalnych. W przypadku gdy nieruchomo�� została nabyta w ramach publicznego przetargu 

przeprowadzonego zgodnie z ustaw� z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami za 

kwalifikowaln� uznaje si� cen� ustalon� w przetargu. 

 

 

5) Je	eli tylko cz��� nabywanej nieruchomo�ci jest niezb�dna do realizacji projektu, to za wydatek 

kwalifikowalny mo	e by� uznana odpowiednia cz��� ceny nabycia nieruchomo�ci, wraz z kosztami jej 

wydzielenia (np. obsługa geodezyjna, ksi�gi wieczyste). 

 

6) Koszt nabycia nieruchomo�ci mo	e by� uznany za kwalifikowalny pod warunkiem, 	e w okresie 7 lat 

poprzedzaj�cych dat� dokonania zakupu, nieruchomo�� ta nie została zakupiona/wybudowana 

z wykorzystaniem �rodków publicznych krajowych lub wspólnotowych. Dokumentem po�wiadczaj�cym 

ten fakt mo	e by� o�wiadczenie sprzedawcy. 

������������B!7!�"���'+)�*�&�+16�, �31��*�&��C+��%�*&/�
 

1) Wydatek na nabycie nieruchomo�ci niezabudowanej (gruntu) mo	e by� uznany za kwalifikowalny  

do wysoko�ci 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 

 

2) Wył�czenie gruntów z produkcji rolnej lub le�nej mo	e by� uznane za wydatek kwalifikowalny 

w takim zakresie, w jakim wył�czenie jest niezb�dne dla realizacji projektu. 

 

3) Nabyta nieruchomo�� nie mo	e by� dzier	awiona/odpłatnie wynajmowana na rzecz innych podmiotów 

(w cało�ci lub w cz��ci). 
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Dla obliczenia maksymalnej wysoko�ci kosztu kwalifikowalnego nieruchomo�ci niezabudowanej, nale	y 

posłu	y� si� nast�puj�c� metod�: 

a) zsumowa� wszystkie wydatki kwalifikowalne z wyj�tkiem wydatków zakupu nieruchomo�ci 

niezabudowanej – otrzymuj�c wielko�� „a”; 

b) przyj�� za niewiadom� „x” wydatek kwalifikowalny ogółem, nast�pnie 

c) wiedz�c, 	e 90% wydatku kwalifikowalnego ogółem stanowi wydatek kwalifikowalny bez 

kosztu zakupu gruntu, obliczymy całkowity wydatek kwalifikowalny projektu „x”: 

x = a/0,9 

z czego najwy	ej 10% mo	e stanowi� wydatek kwalifikowalny zakupu gruntu. 

 

Wydatki kwalifikowalne 
na zakup gruntu ≤≤≤≤ 0,1* Całkowite wydatki kwalifikowalne 

projektu („x”) 

 

������������B!:!�"���'+)�*�&�+16�, �31����C+��%�*&/�
 

1) Wydatek na nabycie nieruchomo�ci zabudowanej (tj. budynku oraz gruntu, na którym został  

on posadowiony) mo	e by� uznany za kwalifikowalny, je	eli jest niezb�dne do realizacji projektu. 

 

2) W przypadku zakupu nieruchomo�ci z zamiarem wyburzenia stoj�cych na niej budynków, za wydatek 

kwalifikowalny b�dzie mo	na uzna� jedynie wydatek do kwoty nie przekraczaj�cej 10% całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych projektu. 

 

3) W przypadku, o którym mowa powy	ej, operat szacunkowy powinien wyszczególnia� warto�� gruntu 

i warto�� budynków. Warto�ci budynków nie uwzgl�dnia si� w wydatkach kwalifikowalnych, natomiast 

mog� zosta� uznane za kwalifikowalne wydatki na roboty rozbiórkowe/wyburzeniowe tych budynków, 

o ile spełniaj� pozostałe warunki okre�lone w niniejszych Wytycznych. 

 

4) Nabyta/wybudowana nieruchomo�� nie mo	e by� dzier	awiona/odpłatnie wynajmowana na rzecz 

innych podmiotów (w cało�ci lub cz��ci). 
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1) Wydatek na zakup �rodka trwałego (cena nabycia), który jest niezb�dny do realizacji projektu, 

kwalifikuje si� do współfinansowania w ramach Działa� 1.1–1.2 RPO WP pod nast�puj�cymi warunkami: 

a) �rodek ten b�dzie wł�czony w rejestr (ewidencj�) �rodków trwałych beneficjenta i b�dzie podlegał 

odpisom amortyzacyjnym na podstawie ustawy o rachunkowo�ci. Beneficjenci niezobowi�zani do 

prowadzenia ewidencji �rodków trwałych, na podstawie obowi�zuj�cych przepisów, maj� 

obowi�zek utworzenia uproszczonego rejestru �rodków trwałych na potrzeby projektu. Rejestr 

powinien by� prowadzony w formie tabelarycznej i wskazywa� numer inwentarzowy oraz nazw� 

�rodka trwałego wpisanego do rejestru. �rodki trwałe powinny by� oznaczone numerem to	samym 

z numerem wskazanym w rejestrze. W rejestrze umieszcza si� rzeczowe aktywa trwałe  

o przewidywanym okresie ekonomicznej u	yteczno�ci dłu	szym ni	 rok, kompletne, zdatne do 

u	ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, o warto�ci pocz�tkowej przekraczaj�cej 3 500 PLN. 

Dopuszcza si� zakup niskocennych �rodków trwałych tj. �rodków, których okres u	ytkowania 

przekracza jeden rok a warto�� pocz�tkowa �rodka trwałego jest ni	sza ni	 3 500 zł. �rodki te 

podlegaj� wpisowi do odpowiedniej ewidencji (ewidencja �rodków trwałych lub ewidencja 

wyposa	enia); 

b) wydatek ten b�dzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowo�ci; 

c) �rodek trwały nie był współfinansowany z publicznych �rodków krajowych ani wspólnotowych  

w okresie 7 lat poprzedzaj�cych dat� zakupu danego �rodka trwałego. Dokumentem 

po�wiadczaj�cym ten fakt mo	e by� o�wiadczenie sprzedawcy oraz kopia faktury/umowy zakupu 

wystawionej na sprzedaj�cego. 

 

2) Je	eli cena nabycia u	ywanego �rodka trwałego b�dzie wy	sza ni	 jego warto�� rynkowa, ró	nicy 

mi�dzy cen� nabycia a warto�ci� rynkow� nie uwa	a si� za wydatek kwalifikowalny.  

 

3) Warunkiem uznania za kwalifikowalne wydatków na zakup �rodków trwałych stanowi�cych cz��� 

wydatków inwestycyjnych jest ich wskazanie w umowie o dofinansowanie projektu. 

 

4) Nabyty �rodek trwały nie mo	e by� dzier	awiony/odpłatnie wynajmowany na rzecz innych podmiotów. 

�
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1) Koszt transportu �rodka trwałego niezb�dnego do realizacji projektu mo	e kwalifikowa� si�  

do dofinansowania jedynie w przypadku, gdy koszt ten został wliczony do warto�ci pocz�tkowej �rodka 

trwałego, co zostało wykazane w dokumencie OT i ewidencji �rodków trwałych. 

 

2) Wydatek na instalacj� �rodka trwałego mo	e by� uznany za wydatek kwalifikowalny, o ile w ramach 

tego samego projektu kwalifikowalny jest wydatek na nabycie (zakup lub leasing) tego �rodka trwałego 

oraz koszt ten został wliczony do warto�ci pocz�tkowej �rodka trwałego, co zostało wykazane 

w dokumencie OT i ewidencji �rodków trwałych. 

���������		� �����������+������* �������!�)���'������!�)�
 

Wydatek na zakup warto�ci niematerialnej lub prawnej mo	e zosta� uznany za wydatek kwalifikowalny, 

je�li warto�� ta: 

� zostanie nabyta od strony trzeciej na warunkach rynkowych, 

� b�dzie wł�czona w rejestr (ewidencj�) warto�ci niematerialnych i prawnych beneficjenta 

i b�dzie podlegała odpisom amortyzacyjnym na podstawie ustawy o rachunkowo�ci. 

Beneficjenci niezobowi�zani do prowadzenia ewidencji warto�ci niematerialnych i prawnych, 

na podstawie obowi�zuj�cych przepisów, maj� obowi�zek utworzenia uproszczonego rejestru 

warto�ci niematerialnych i prawnych na potrzeby projektu. Rejestr powinien by� prowadzony w 

formie tabelarycznej i wskazywa� numer inwentarzowy oraz nazw� warto�ci niematerialnej 

i prawnej wpisanej do rejestru. W rejestrze umieszcza si� warto�ci niematerialne i prawne 

o przewidywanym okresie u	ytkowania dłu	szym ni	 rok, przeznaczone na potrzeby jednostki, 

o warto�ci pocz�tkowej przekraczaj�cej 3 500 PLN, 

� zostanie uj�ta w aktywach beneficjenta, 

� b�dzie wykorzystywana przez beneficjenta wył�cznie do celów realizacji projektu. 

���������	��
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1) Wydatek zwi�zany z nabyciem prawa do u	ywania nieruchomo�ci, �rodka trwałego b�d
 warto�ci 

niematerialnej lub prawnej mo	e by� uznany za kwalifikowalny, je	eli: 

� spełnione s� warunki okre�lone odpowiednio w rozdziale 8, 9 lub 11 

oraz 
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� spełnione s� warunki okre�lone w niniejszym rozdziale. 

 

2) Refundacja kosztów faktycznie poniesionych, w przypadku zastosowania w ramach projektu 

finansowania w drodze leasingu, mo	e zosta� skierowana wył�cznie na rzecz leasingobiorcy (podmiot 

leasinguj�cy dane dobro tj. beneficjent), 

 

3) Do współfinansowania kwalifikuj� si� umowy leasingu, które spełniaj� warunki leasingu finansowego, 

okre�lone w przepisach rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku 

przyjmuj�cego okre�lone mi�dzynarodowe standardy rachunkowo�ci, zgodnie z rozporz�dzeniem (WE) nr 

1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady lub w przypadku umowy leasingu operacyjnego zawieraj�ce 

w swojej tre�ci zobowi�zanie do przeniesienia przedmiotu leasingu na beneficjenta po zako�czeniu 

trwania umowy lub gdy istnieje takie zobowi�zanie beneficjenta w innej formie. 

 

4) Kosztem kwalifikowalnym jest cz��� raty leasingowej zwi�zanej ze spłat� kapitału leasingowanego 

dobra, z zastrze	eniem zapisów pkt 10a). 

 

5) Zapłata rat kapitałowych z tytułu leasingu danego dobra mo	e zosta� uznana za koszt kwalifikowalny, 

je	eli umowa leasingu przewiduje przeniesienie własno�ci tego dobra na beneficjenta. 

 

6) Dowodem faktycznego poniesienia wydatku jest dokument potwierdzaj�cy opłacenie raty leasingowej, 

z zastrze	eniem zapisów pkt 10a). 

 

7) Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie mo	e przekroczy� rynkowej warto�ci dobra 

b�d�cego przedmiotem leasingu. Oznacza to, 	e kwota kwalifikuj�ca si� do współfinansowania nie mo	e 

by� wy	sza, ni	: 

a) kwota na któr� opiewa dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawc� 

współfinansowanego dobra, 

b) rynkowa warto�� dobra b�d�cego przedmiotem leasingu okre�lona w wycenie sporz�dzonej 

przez uprawnionego rzeczoznawc� lub w oparciu o metodologi� zaakceptowan� przez IP II 

przed zło	eniem wniosku o dofinansowanie projektu – w przypadku dóbr zakupionych 

wcze�niej ni	 w okresie 12 miesi�cy przed zło	eniem przez beneficjenta wniosku  

o dofinansowanie projektu. 
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8) �rodki w ramach pomocy wspólnotowej na realizacj� umów leasingu s� wypłacane leasingobiorcy 

zgodnie z faktycznie spłacanymi ratami leasingu, z zastrze	eniem zapisów pkt 10a). 

 

9) W przypadku, gdy okres obowi�zywania umowy leasingu przekracza ko�cow� dat� kwalifikowalno�ci 

wydatków, wydatkami kwalifikuj�cymi si� do współfinansowania, z zastrze	eniem zapisów pkt 10a),  

s� wył�cznie wydatki leasingobiorcy, które zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu, 

najpó
niej w dniu 30 czerwca 2015 r. W przypadku, gdy beneficjent zawarł umow� o leasing operacyjny, 

która zawiera zobowi�zanie do przeniesienia przedmiotu leasingu na beneficjenta po zako�czeniu umowy 

okres obowi�zywania umowy leasingowej musi zako�czy� si� przed terminem zako�czenia realizacji 

projektu. 

 

10) Szczegółowe warunki kwalifikowania wydatków w przypadku poszczególnych form leasingu: 

a) Pod poj�ciem leasingu finansowego, zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczo�ci Finansowej (MSSF), rozumie si� tak� umow� leasingu, w ramach której 

ryzyko oraz po	ytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przeniesione s� na beneficjenta 

współfinansowanego projektu. W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewiduj� dla 

umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja nast�puje  

na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz  

z informacj� o płatno�ciach i wyci�giem bankowym. 

b) Pod poj�ciem leasingu operacyjnego, zgodnie z MSSF, rozumie si� tak� umow� leasingu,  

w ramach której ryzyko oraz po	ytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu nie s� zasadniczo  

w cało�ci przeniesione na beneficjenta współfinansowanego projektu. Oznacza to, 	e umowa 

leasingu skutkuje czasowym przekazaniem w u	ytkowanie okre�lonego dobra, przy czym czas ten 

mo	e by� krótszy ni	 okres gospodarczej u	ywalno�ci przedmiotu leasingu (okres amortyzacji). 

 

���������	�� �2 !���������������"�������������'������������
 

1) Poniewa	 IP II nie wymaga prowadzenia wyodr�bnionego rachunku bankowego na potrzeby realizacji 

projektów, wydatki na pokrycie opłat zwi�zanych z prowadzeniem rachunku bankowego na potrzeby 

projektu oraz wydatki na pokrycie opłat od transakcji finansowych dokonywanych w zwi�zku z realizacj� 

projektu (np. opłat od przelewów bankowych) nie s� wydatkiem kwalifikowalnym. Powy	sze nie dotyczy 

wydatków poniesionych na otwarcie i prowadzenie wyodr�bnionego rachunku bankowego słu	�cego 
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wył�cznie do operacji zwi�zanych z zaliczk�, o ile beneficjent przewidział takie wydatki we wniosku  

o dofinansowanie realizacji projektu. 

 

2) Poniewa	 IP II wymaga ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie 

projektu, wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczaj�ce uznane s� za kwalifikowalne, je	eli zostały 

uwzgl�dnione we wniosku aplikacyjnym. Zasada ta dotyczy wył�cznie pomocy de minimis. 

 

3) Wydatki poniesione na obowi�zkowe ubezpieczenia lub gwarancje mog� by� uznane za 

kwalifikowalne, o ile tak stanowi umowa o dofinansowanie projektu. Zasada ta dotyczy wył�cznie 

pomocy de minimis. 

 

���������	�� �2 !�����������!��* �����
 
1) W sytuacji, gdy z umowy beneficjenta z wykonawc� wynika, 	e powinny by� naliczone kary 

umowne, beneficjent jest zobowi�zany do pomniejszenia kwoty wydatków kwalifikowalnych we 

wniosku o płatno�� o wysoko�� kary wynikaj�cej z umowy oraz wyliczenia, w oparciu o t� kwot�, 

wnioskowanej kwoty do wypłaty w ramach wniosku o płatno��. Kara umowna mo	e by� 

uwzgl�dniona we wniosku o płatno�� w innej wysoko�ci, je	eli beneficjent przedstawi dokument 

po�wiadczaj�cy naliczenie kary umownej w innej wysoko�ci ni	 wynika z umowy z wykonawc� lub 

inna wysoko�� kary umownej b�dzie wynika� z prawomocnego orzeczenia s�dowego. 

 

2) W sytuacji, gdy na wykonawc� nało	one s� kary umowne za nieprawidłowe lub nieterminowe 

wykonanie prac, �wiadczenie usług lub realizacj� dostaw, które poci�gaj� za sob� dodatkowe wydatki 

beneficjenta (na pokrycie szkód lub by zrekompensowa� powstałe w wyniku działania wykonawcy 

straty beneficjenta), a kary zostaj� wykorzystane przez beneficjenta na pokrycie tych wydatków, 

wówczas kary – w wysoko�ci poniesionych wydatków – nie pomniejszaj� kwoty wydatków 

kwalifikowalnych wskazanych we wniosku o płatno��. W takim przypadku beneficjent powinien 

rzetelnie udokumentowa� poniesione wydatki. W sytuacji, gdy wyliczenie ww. wydatków jest 

niemo	liwe, uzyskana przez beneficjenta kara umowna w cało�ci pomniejsza kwot� wydatków 

kwalifikowalnych stanowi�cych podstaw� do wyliczenia kwoty wnioskowanej do wypłaty. 

 

3) W sytuacji, gdy kara umowna/odszkodowanie dotyczy zarówno wydatków kwalifikowalnych jaki  

i niekwalifikowalnych wysoko�� kary pomniejszaj�cej wydatki kwalifikowalne obni	a si� 

proporcjonalnie.  
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1) Do współfinansowania nie kwalifikuj� si� m.in. nast�puj�ce kategorie wydatków: 

a) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut, 

b) odsetki od zadłu	enia, koszty kredytu, 

c) kary i grzywny, a tak	e wydatki poniesione w zwi�zku z procesami s�dowymi oraz z realizacj� 

ewentualnych postanowie� wydanych przez s�d, 

d) wydatek poniesiony na zakup �rodka trwałego, który był współfinansowany ze �rodków krajowych 

lub wspólnotowych w przeci�gu 7 lat poprzedzaj�cych dat� zakupu �rodka trwałego, 

e) koszt nabycia nieruchomo�ci, o ile w okresie 7 lat poprzedzaj�cych dat� dokonania zakupu, 

nieruchomo�� została zakupiona z wykorzystaniem �rodków publicznych, krajowych lub 

wspólnotowych, 

f) wydatek poniesiony na zakup gruntu w cz��ci przekraczaj�cej 10% warto�ci całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych projektu, 

g) wydatki na pokrycie kosztów zwi�zanych z umowa leasingu, a w szczególno�ci: podatku, mar	y 

finansuj�cego, odsetek od refinansowania kosztów, kosztów ogólnych, opłat ubezpieczeniowych, 

h) wydatki na pokrycie opłat zwi�zanych z prowadzeniem rachunku bankowego na potrzeby projektu 

(nie dotyczy wydatków poniesionych na otwarcie i prowadzenie wyodr�bnionego rachunku 

bankowego słu	�cego wył�cznie do operacji zwi�zanych z zaliczk�, o ile beneficjent przewidział 

takie wydatki we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu), 

i) wydatki na pokrycie opłat od transakcji finansowych dokonywanych w zwi�zku z realizacj� 

projektu, 

j) wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu i zał�czników, 

k) transakcje przekraczaj�cej 15 000 euro płacone gotówk� (bez wzgl�du na liczb� wynikaj�cych  

z niej płatno�ci) zgodnie z obowi�zkiem zawartym w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalno�ci gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), 

l) naprawy wyposa	enia i �rodków trwałych zakupionych w ramach projektu, 

m) podatek VAT, który mo	e zosta� odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustaw� z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

n) wydatki zaplanowane w bud	ecie jako rezerwa, 

o) wydatki poniesione po zako�czeniu realizacji projektu, 

p) koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 

q) koszty poniesione na informacj� i promocj� projektu, 
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r) wydatki, których płatno�� została rozliczona w formie kompensaty. 

s) koszty pomiarów �rodowiskowych, bada� laboratoryjnych potwierdzaj�cych wła�ciwe 

funkcjonowanie instalacji, 

t) opłaty z tytułu ubezpiecze� i gwarancji zwi�zanych z realizacj� nowej inwestycji, 

u) koszty zwi�zane z wyłonieniem wykonawcy (przygotowanie SIWZ, przeprowadzanie przetargów), 

v) nabycie lokalu mieszkalnego, tak	e w sytuacji, kiedy nast�puje nabycie lokalu mieszkalnego w celu 

przekształcenia go na lokal u	ytkowy, 

w) nabycie wyników prac B+R, praw do własno�ci intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how 

lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, zwi�zanych z wdra	anym produktem lub usług�, je	eli 

koszt ich nabycia nie został uj�ty w ewidencji warto�ci niematerialnych i prawnych i nie podlega 

amortyzacji. 

 

 

2) Wydatki niekwalifikowalne zwi�zane z realizacj� projektu ponosi beneficjent. 

 

���������	%� �2 !����������"�������������* ��)�������* #����* ��!�
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1) W przypadku gdy pokrycie wydatków �rodkami przeznaczonymi na realizacj� RPO WP stanowi� 

b�dzie pomoc publiczn� w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (lub pomoc de minimis), zastosowanie znajd� 

zasady dotycz�ce kwalifikowalno�ci wydatków wynikaj�ce z przepisów wspólnotowych i krajowych 

reguluj�cych przeznaczenie pomocy publicznej. 

 

2) Za okre�lenie zasad i przygotowanie schematów pomocy publicznej dla wszystkich RPO w okresie 

2007-2013 po stronie polskiej odpowiada Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W Działaniach 1.1–1.2 

RPO WP 2007–2013 b�d� miały zastosowanie: 

a) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 236, poz. 1562), 

b) Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 

operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599). 
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3) Poni	ej zaprezentowano podstawowe zasady dotycz�ce kwalifikowalno�ci wydatków w ramach 

projektów obj�tych ww. rozporz�dzeniami. 

Pomoc de minimis 

Co do zasady pomoc de minimis nie jest obwarowana 	adnymi dodatkowymi warunkami poza warto�ci� 

kwotow�. Graniczn� kwot� pomocy de minimis jest 200 tys. euro ł�cznie z warto�ci� innej pomocy  

de minimis otrzymanej w okresie bie	�cego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat 

kalendarzowych (w sektorze transportu drogowego limit wynosi 100 tys. euro). Ponadto przedsi�biorcy 

prowadz�cy działalno�� gospodarcz� w sektorze drogowego transportu towarów nie mog� wykorzysta� 

pomocy na nabycie �rodków transportu przeznaczonych do transportu drogowego towarów. Do wydatków 

kwalifikowalnych zalicza si� wszystkie wydatki zwi�zane z realizacj� projektu spełniaj�ce kryteria 

kwalifikowalno�ci okre�lone w Wytycznych. Pomoc mo	e by� udzielona do wysoko�ci wynikaj�cej  

z poziomu dofinansowania wła�ciwej dla Działa� 1.1–1.2 RPO WP 2007–2013. 

 

Regionalna pomoc inwestycyjna 

Pomoc mo	e by� udzielana na realizacj� nowych inwestycji. Now� inwestycj� jest: 

� utworzenie nowego przedsi�biorstwa, 

� rozbudowa istniej�cego przedsi�biorstwa, 

� zasadnicza zmiana technologii produkcji lub �wiadczonych usług. 

 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach nowej inwestycji zalicza si� niezb�dne wydatki poniesione  

na: 

� nabycie prawa własno�ci lub wieczystego u	ytkowania gruntów/nieruchomo�ci zabudowanej, 

� nabycie lub wytworzenie budynków i budowli (pod warunkiem, 	e pozostaje w bezpo�rednim 

zwi�zku z celami projektu inwestycyjnego obj�tego pomoc�), 

� nabycie lub wytworzenie maszyn i urz�dze�, 

� nabycie lub wytworzenie narz�dzi, przyrz�dów, aparatury, 

� nabycie lub wytworzenie wyposa	enia technicznego dla prac biurowych, 

� nabycie lub wytworzenie infrastruktury technicznej zwi�zanej z now� inwestycj�, 

� nabycie własno�ci niematerialnych i prawnych zwi�zanych z transferem technologii poprzez 

nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (pod 

okre�lonymi stosownym rozporz�dzeniem warunkami), 

� instalacj� lub monta	 nabytych �rodków trwałych, w sytuacji, gdy spełniaj� warunki opisane  

w Rozdziale 10 niniejszych Wytycznych, 
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� koszty nadzoru budowlanego oraz autorskiego (pod warunkiem, 	e s� one zwi�zane  

z kosztami gruntu, budynków oraz parku maszynowego), 

� koszty planów i projektów budowlanych (pod warunkiem, 	e plany dotycz� wykonania prac, 

a nie ogólnej wykonalno�ci inwestycji), 

� koszty inwestora zast�pczego (pod warunkiem, 	e jest on zwi�zany z realizacj� inwestycji  

i zintegrowany z kosztami tej inwestycji), 

� prace demonta	owe, przygotowanie terenu budowy, roboty budowlane i instalacyjne, 

uruchomienie urz�dze� a tak	e całego obiektu nowej inwestycji, 

� przył�cza (w tym wodne, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne), 

� wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu, 

� prace geodezyjne i konserwatorskie. 

 

W przypadku sektora transportu pomoc nie mo	e by� udzielona na zakup �rodków transportu. 
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1) Wydatki kwalifikowalne: 

• Zakup niezb�dnego sprz�tu, wyposa	enia, urz�dze� bezpo�rednio zwi�zanych z realizacj� 

projektu, 

• Koszt transportu i instalacji �rodków trwałych (zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 10), 

• Koszty robót i wyrobów budowlanych zwi�zanych z budow�, przebudow� obiektów budowlanych 

i lokali u	ytkowych,  

• Koszt zakupu projektu budowlanego (zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 7), 

• Koszty przebudowy pomieszcze� w celu dostosowania ich do specyficznych wymogów 

technicznych dla danego rodzaju działalno�ci,  

• Zakup lub leasing �rodków transportu bezpo�rednio zwi�zanych z realizacj� projektu, 

• Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji. Warto�ci 

niematerialne i prawne oznaczaj� warto�ci zwi�zane z transferem technologii poprzez nabycie 

praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,  

• Nabycie niezabudowanej nieruchomo�ci bezpo�rednio zwi�zanej z celami projektu obj�tego 

wsparciem; wydatki na nabycie tej nieruchomo�ci nie mog� stanowi� wi�cej ni	 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu, 

• Nabycie nieruchomo�ci zabudowanej (tj. budynku oraz gruntu, na którym został  

on posadowiony), 

• Raty spłat warto�ci pocz�tkowej �rodków trwałych przez korzystaj�cego, nale	nych 

finansuj�cemu z tytułu umowy leasingu prowadz�cej do przeniesienia własno�ci tych �rodków na 
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korzystaj�cego, do wysoko�ci warto�ci pocz�tkowej �rodka trwałego z dnia zawarcia umowy 

leasingu, poniesione do zako�czenia realizacji projektu, 

• Koszty audytu certyfikuj�cego, bada� i testów oraz innych usług nieb�d�cych doradztwem,  

a tak	e inne wydatki zwi�zane z uzyskaniem lub odnowieniem przez przedsi�biorc� 

odpowiedniego certyfikatu systemu zarz�dzania lub certyfikatu zgodno�ci b�d
 wydanie 

deklaracji zgodno�ci producenta, 

• Koszty organizacji i udziału w charakterze wystawcy w krajowych i mi�dzynarodowych 

imprezach gospodarczych typu targi i wystawy: 

o koszty wynaj�cia powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, wst�pu na teren 

wystaw i targów; 

o transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odpraw� celn�) w zwi�zku z udziałem  

w targach i wystawach; 

o wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna i reklama w mediach targowych; 

o przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w zwi�zku z udziałem w imprezach 

wystawienniczych i targowych; 

o koszt organizacji i obsługi technicznej (np. wynaj�cie sali, tłumacze, oprawa 

multimedialna, sprz�tanie, podł�czenie energii, wody) pod warunkiem, 	e koszty  

te s� potwierdzone fakturami odpowiedniego organizatora imprezy; 

o koszty przejazdu i zakwaterowania przedstawicieli firm (maksymalnie 3 przedstawicieli 

beneficjenta). Koszty podró	y i zakwaterowania mog� by� zaakceptowane i rozliczone  

na podstawie stosownych dokumentów przedstawionych przez beneficjenta (rachunki  

za hotel, rachunki za bilety kolejowe, lotnicze, autobusowe, w przypadku podró	y 

samochodem – koszty u	ywania samochodu do celów słu	bowych według stawki z 1 km 

przebiegu samochodu zgodnie z obowi�zuj�cym rozporz�dzeniem).  

o koszty diet (maksymalnie 3 przedstawicieli beneficjenta) obliczane według stawek 

nieprzekraczaj�cych wysoko�ci zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko�ci oraz warunków ustalania 

nale	no�ci przysługuj�cych pracownikowi zatrudnionemu w pa�stwowej lub 

samorz�dowej jednostce sfery bud	etowej z tytułu podró	y słu	bowej na obszarze kraju 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporz�dzeniem Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko�ci oraz warunków 
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ustalania nale	no�ci przysługuj�cych pracownikowi zatrudnionemu w pa�stwowej lub 

samorz�dowej jednostce sfery bud	etowej z tytułu podró	y słu	bowej poza granicami 

kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). 

Koszty podró�y, zakwaterowania i diet nie mog� przekroczy� 25% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

2) Instrument elastyczno�ci: 

M.in. zakup usługi szkoleniowej, koszty organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych akcji 

szkoleniowych dla kadr zarz�dzaj�cych i pracowników wspieranych przedsi�biorstw - w tym, m.in. 

koszty wynagrodzenia brutto ekspertów, podró	y kadry szkoleniowej i uczestników, materiałów 

szkoleniowych, wynajmu sali, amortyzacji narz�dzi i wyposa	enia, obsługi spotkania (koszt cateringu 

nie mo	e przekroczy� 20 PLN na uczestnika akcji szkoleniowej w przeliczeniu na ka	dy dzie� 

przeprowadzania akcji) - maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

�

�������������	3	3��4 ������+���������������'�������

 

1) Wydatki kwalifikowalne: 

• Zakup niezb�dnego sprz�tu, wyposa	enia, urz�dze� bezpo�rednio zwi�zanych z realizacj� 

projektu, 

• Koszt transportu i instalacji �rodków trwałych (zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 10), 

• Koszty robót i wyrobów budowlanych zwi�zanych z budow�, przebudow� obiektów budowlanych 

i lokali u	ytkowych,  

• Koszt zakupu projektu budowlanego (zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 7), 

• Koszty przebudowy pomieszcze� w celu dostosowania ich do specyficznych wymogów 

technicznych dla danego rodzaju działalno�ci,  

• Zakup lub leasing �rodków transportu bezpo�rednio zwi�zanych z realizacj� projektu, 

• Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji. Koszt instalacji jest 

kwalifikowalny tylko w przypadku pomocy de minimis. Warto�ci niematerialne i prawne 

oznaczaj� warto�ci zwi�zane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, 

licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,  
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• Nabycie niezabudowanej nieruchomo�ci bezpo�rednio zwi�zanej z celami projektu obj�tego 

wsparciem; wydatki na nabycie tej nieruchomo�ci kwalifikowalne s� do wysoko�ci 10% 

wydatków kwalifikowalnych projektu, 

• Nabycie nieruchomo�ci zabudowanej (tj. budynku oraz gruntu, na którym został on 

posadowiony), 

• Raty spłat warto�ci pocz�tkowej �rodków trwałych przez korzystaj�cego, nale	nych 

finansuj�cemu z tytułu umowy leasingu prowadz�cej do przeniesienia własno�ci tych �rodków  

na korzystaj�cego, do wysoko�ci warto�ci pocz�tkowej �rodka trwałego z dnia zawarcia umowy 

leasingu, poniesione do zako�czenia realizacji projektu, 

• Koszty audytu certyfikuj�cego, bada� i testów oraz innych usług nie b�d�cych doradztwem,  

a tak	e inne wydatki zwi�zane z uzyskaniem lub odnowieniem przez przedsi�biorc� 

odpowiedniego certyfikatu systemu zarz�dzania lub certyfikatu zgodno�ci b�d
 wydanie 

deklaracji zgodno�ci producenta, 

• Koszty organizacji i udziału w charakterze wystawcy w krajowych i mi�dzynarodowych 

imprezach gospodarczych typu targi i wystawy: 

o koszty wynaj�cia powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, wst�pu na teren 

wystaw i targów; 

o transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odpraw� celn�) w zwi�zku z udziałem  

w targach i wystawach; 

o wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna i reklama w mediach targowych; 

o przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w zwi�zku z udziałem w imprezach 

wystawienniczych i targowych; 

o koszt organizacji i obsługi technicznej (np. wynaj�cie sali, tłumacze, oprawa 

multimedialna, sprz�tanie, podł�czenie energii, wody) pod warunkiem, 	e koszty  

te s� potwierdzone fakturami odpowiedniego organizatora imprezy; 

o koszty przejazdu i zakwaterowania przedstawicieli firm (maksymalnie 3 przedstawicieli 

beneficjenta). Koszty podró	y i zakwaterowania mog� by� zaakceptowane i rozliczone  

na podstawie stosownych dokumentów przedstawionych przez beneficjenta (rachunki  

za hotel, rachunki za bilety kolejowe, lotnicze, autobusowe, w przypadku podró	y 

samochodem – koszty u	ywania samochodu do celów słu	bowych według stawki z 1 km 

przebiegu samochodu zgodnie z obowi�zuj�cym rozporz�dzeniem). 
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o koszty diet (maksymalnie 3 przedstawicieli beneficjenta) obliczane według stawek 

nieprzekraczaj�cych wysoko�ci zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej  z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko�ci oraz warunków ustalania 

nale	no�ci przysługuj�cych pracownikowi zatrudnionemu w pa�stwowej lub 

samorz�dowej jednostce sfery bud	etowej z tytułu podró	y słu	bowej na obszarze kraju 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporz�dzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko�ci oraz warunków 

ustalania nale	no�ci przysługuj�cych pracownikowi zatrudnionemu w pa�stwowej lub 

samorz�dowej jednostce sfery bud	etowej z tytułu podró	y słu	bowej poza granicami 

kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). 

Koszty podró�y, zakwaterowania i diet nie mog� przekroczy� 25% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

2) Instrument elastyczno�ci: 

M.in. zakup usługi szkoleniowej, koszty organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych akcji 

szkoleniowych dla kadr zarz�dzaj�cych i pracowników wspieranych przedsi�biorstw - w tym m.in. 

koszty wynagrodzenia brutto ekspertów, podró	y kadry szkoleniowej i uczestników, materiałów 

szkoleniowych, wynajmu sali, amortyzacji narz�dzi i wyposa	enia, obsługi spotkania (koszt cateringu 

nie mo	e przekroczy� 20 PLN na uczestnika akcji szkoleniowej w przeliczeniu na ka	dy dzie� 

przeprowadzania akcji) - maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

5���������	3�������6�������������!������4 7��

 

1) Wydatki kwalifikowalne: 

• Zakup niezb�dnego sprz�tu, wyposa	enia, urz�dze� bezpo�rednio zwi�zanych z realizacj� 

projektu, 

• Koszt transportu i instalacji �rodków trwałych (zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 10), 

• Koszty robót i wyrobów budowlanych zwi�zanych z budow�, przebudow� obiektów budowlanych 

i lokali u	ytkowych,  

• Koszt zakupu projektu budowlanego (zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 7), 
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• Koszty przebudowy pomieszcze� u	ytkowych w celu dostosowania ich do specyficznych 

wymogów technicznych dla danego rodzaju działalno�ci,  

• Koszty nabycia wyników prac B+R, praw do własno�ci intelektualnej, w tym patentów, licencji, 

know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, zwi�zanych z wdra	anym produktem lub 

usług�, pod warunkiem uj�cia ich w ewidencji warto�ci niematerialnych i prawnych, 

• Koszt uzyskania patentu – opłaty zwi�zane ze zgłoszeniem wytworzonej wcze�niej warto�ci do 

podmiotu udzielaj�cego patentu, które s� wymagane przez ten podmiot (tylko w przypadku 

pomocy de minimis), 

• Nabycie niezabudowanej nieruchomo�ci bezpo�rednio zwi�zanej z celami projektu obj�tego 

wsparciem; wydatki na nabycie tej nieruchomo�ci nie mog� stanowi� wi�cej ni	 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu, 

• Nabycie nieruchomo�ci zabudowanej (tj. budynku oraz gruntu, na którym został  

on posadowiony), 

• Raty spłat warto�ci pocz�tkowej �rodków trwałych przez korzystaj�cego, nale	nych 

finansuj�cemu z tytułu umowy leasingu prowadz�cej do przeniesienia własno�ci tych �rodków  

na korzystaj�cego, do wysoko�ci warto�ci pocz�tkowej �rodka trwałego z dnia zawarcia umowy 

leasingu, poniesione do zako�czenia realizacji projektu.  

 

2) Instrument elastyczno�ci: 

M.in. zakup usługi szkoleniowej, koszty organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych akcji 

szkoleniowych dla kadr zarz�dzaj�cych i pracowników wspieranych przedsi�biorstw - w tym m.in. 

koszty wynagrodzenia brutto ekspertów, podró	y kadry szkoleniowej i uczestników, materiałów 

szkoleniowych, wynajmu sali, amortyzacji narz�dzi i wyposa	enia, obsługi spotkania (koszt cateringu 

nie mo	e przekroczy� 20 PLN na uczestnika akcji szkoleniowej w przeliczeniu na ka	dy dzie� 

przeprowadzania akcji) - maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Przez poj�cie „pracownicy wspieranych przedsi�biorstw” nale	y rozumie� osoby pozostaj�ce  

z beneficjentem w stosunku pracy, tj. s� zatrudnieni na podstawie umowy o prac�. 


