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                Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1343/102/15                
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 29.12.2015 r. 

Karta zmian 
 

Nazwa dokumentu: PRZEWODNIK BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1 - 1.2 
Poprzednia wersja: 03.07.2014 r. 
Aktualna wersja dokumentu: 29.12.2015 r. 

 
 

Strona/punkt 
dokumentu 

Wersja przed zmianą 
 
 

Wersja po zmianach 

ZAŁ ĄCZNIK NR 5  DO PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007 -2013 DLA DZIAŁA Ń 1.1 - 1.2 –  WYTYCZNE DOTYCZ ĄCE  

KWALIFIKOWALNO ŚCI WYDATKÓW  W RAMACH DZIAŁA Ń 1.1–1.2 RPO WP 2007-2013    

Str. 15 1) Wydatek uznaje się za poniesiony, jeŜeli nastąpił faktyczny 
przepływ środków pienięŜnych od podmiotu ponoszącego wydatek do 
innego podmiotu tj. miał miejsce rozchód środków pienięŜnych z kasy 
lub rachunku bankowego beneficjenta. Wyjątki od tej zasady określają 
pkt 2–3. 

1) Wydatek uznaje się za poniesiony, jeŜeli nastąpił faktyczny przepływ 
środków pienięŜnych od podmiotu ponoszącego wydatek do innego 
podmiotu tj. miał miejsce rozchód środków pienięŜnych z kasy lub 
rachunku bankowego beneficjenta. Wyjątki od tej zasady określają pkt 2–
4. 
 

Str. 15 DODANO 4) W razie poniesienia wydatku z rachunku bankowego 
poŜyczkodawcy/kredytodawcy/rachunku bankowego, którego 
beneficjent/partner projektu nie jest właścicielem, potwierdzenie 
poniesienia wydatku stanowi przede wszystkim sama faktura lub inny 
dowód księgowy o równowaŜnej wartości dowodowej, który powinien 
wskazywać, Ŝe nabywcą towaru/usługi/robót budowlanych jest 
beneficjent/partner projektu. W zaleŜności od przypadku podstawę uznania 
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takiego wydatku za poniesiony stanowią w szczególności:  

- umowa poŜyczki/kredytu, 
- wyciąg bankowy potwierdzający dokonaną transakcję,  
- wystawione przez beneficjenta zlecenie uruchomienia środków z 

kredytu/poŜyczki, 
- ewidencja środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych/ewidencja wyposaŜenia. 
 

Str. 30  
DODANO Rozdział 14a – Dochód incydentalny  

1) Dochód incydentalny to dochód niezaplanowany, który pojawić się 
moŜe zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i w fazie jego 
eksploatacji (okresie trwałości projektu). 

2) Dochód incydentalny w okresie trwałości projektu nie jest związany z 
działalnością operacyjną beneficjenta w rozumieniu ustawy o 
rachunkowości5.  

3) W przypadku, gdy koszty związane z wygenerowanymi dochodami 
incydentalnymi  
w trakcie realizacji projektu (tj. np. koszty wycięcia drzew lub 
krzewów, które następnie zostaną sprzedane) stanowią wydatki 
kwalifikowalne w ramach projektu, uzyskany dochód (rozumiany jako 
róŜnica między przychodem a kosztem związanym z uzyskaniem tego 
przychodu) pomniejsza wydatki kwalifikowalne w ramach projektu.  

4) W przypadku, gdy koszty związane z wygenerowanymi dochodami 
incydentalnymi zarówno w trakcie realizacji, jak i okresie trwałości 
projektu nie stanowią wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, 
uzyskany dochód nie pomniejsza wydatków kwalifikowalnych w 
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ramach projektu.  
5) Dochód incydentalny nie stanowi dochodu w rozumieniu art. 55 

rozporządzenia 1083/2006 ze zm. 
 
5 „1) przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj działalności 
jednostki oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności 
inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej; 2) przez działalność inwestycyjną 
(lokacyjną) rozumie się nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych  
i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane 
pienięŜne koszty i korzyści; 3) przez działalność finansową rozumie się 
pozyskiwanie lub utratę źródeł finansowania [zmiany w rozmiarach  
i relacjach kapitału (funduszu) własnego i obcego w jednostce] oraz wszystkie z 
nimi związane pienięŜne koszty i korzyści.” art. 48b ust. 3 (t. j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 330 ze zm.). 
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