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Kwalifikowalność wydatków
Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów
podczas II naboru wniosków

Kaunas/Ełk/Alytus/Białystok/Trakai
Kwiecień 2017

1. Zasady określone w przepisach 
prawnych Unii Europejskiej

• tzw. rozporządzenie ogólne   
nr 1303/2013

• Rozporządzenie ws. EFRR                   
nr 1301/2013

• Rozporządzenie ws. EWT                    
nr 1299/2013

• Rozporządzenie Delegowane Komisji 
nr 481/2014 dotyczące kwalifikowalności 
wydatków – przepisy szczególne dla 
programów EWT

2. Zasady Programu
3. Przepisy krajowe

Przepisy 
UE

Zasady 
Programu

Przepisy krajowe

Hierarchia stosowania przepisów

85% z EFRR 15% wkład beneficjentów

Płatność zaliczkowa 
w wysokości 20% wsparcia 

z EFRR

Poziom wsparcia
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Działania muszą 
osiągnąć wymagane 
produkty i rezultaty

Obliczenie wydatków 
projektu

Dobre rady i rekomendacje
Ø Rozpoczęcie przygotowania budżetu projektu już na wczesnym etapie 
planowania projektu.

Ø Ocena własnych możliwości finansowych.
Ø W przypadku ubiegania się o płatność zaliczkową, musi zostać utworzony 
oddzielny rachunek bankowy na potrzeby projektu

Utworzenie 
oddzielnego rachunku 

bankowego na 
potrzeby projektu

Polscy beneficjenci –
oddzielne konto 
bankowe w euro

Poniesione i opłacone przez beneficjenta podczas okresu wdrażania projektu

Niezbędne dla realizacji projektu

Uzasadnione, zgodne z zasadami skuteczności, gospodarności 
i efektywności oraz rozsądne (racjonalne pod względem kosztów)

Zgodne z odpowiednim Programem UE i zasadami krajowymi, a także
z zasadami należytego zarządzania finansami

Możliwe do zidentyfikowania i sprawdzenia oraz określone zgodnie 
z odpowiednimi zasadami rachunkowości (wyjątek: stawki i kwoty ryczałtowe)

Nie mogą być podwójnie finansowane

Wydatki kwalifikowalne

1. Koszty personelu oraz 2. Wydatki 
biurowe i administracyjne

3. Koszty podróży i zakwaterowania

4. Koszty ekspertyz i usług zewnętrznych

5. Wydatki na wyposażenie

6. Infrastruktura i roboty budowlane

7. Koszty przygotowawcze

Kategorie budżetowe

Rozporządzenie 
delegowane 
Komisji (UE) 

dotyczące 
kwalifikowalności 
wydatków w EWT

Kategorie 
budżetowe 

utworzone dla 
celów Programu
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Kategorie budżetowe 1. „Koszty personelu” oraz 
2. „Wydatki biurowe i administracyjne” – zryczałtowana 

kwota w wysokości 15% kwalifikowalnych kosztów 
bezpośrednich (kategorie budżetowe 3-6, poza kosztami 

przygotowawczymi projektu)

Obliczanie 
automatyczne 
we Wniosku 

o dofinansowanie
i sprawozdaniach 

cząstkowych 
z realizacji projektu

Różnica 
w stosunku do 
rzeczywistych 

kosztów nie jest 
kontrolowana ani 

monitorowana

Nie ma 
potrzeby 

przedstawiania 
żadnej 

dokumentacji

Koszty pośrednie w projekcie

Koszty personelu

Kwalifkowalne składowe kosztów personelu:

• Wynagrodzenie (określone w dokumencie zatrudnienia) 
• Inne koszty bezpośrednio związane z wypłatą wynagrodzeń, ponoszone 

i pokrywane przez pracodawcę (pod warunkiem, że są zgodne z prawem 
lub polityką zatrudnienia beneficjenta projektu), takie jak:
• podatki od zatrudnienia,
• składki na ubezpieczenia społeczne, 
• urlopy,
• składki emerytalne itd.

W ramach tej kategorii budżetowej pokrywane są koszty
zatrudnienia pracowników, poniesione zgodnie z aktualną umową
o pracę oraz koszty zatrudnienia osób fizycznych pracujących dla
instytucji beneficjenta na podstawie umowy innej niż umowa o pracę
i otrzymujących wypłaty wynagrodzenia.

Koszty biurowe i administracyjne (1/3)
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czynsz za biuro
rachunki (np. za elektryczność, ogrzewanie, wodę)

materiały biurowe
ogólna księgowość prowadzona w obrębie organizacji będącej 

beneficjentem

archiwa

konserwacja, sprzątanie i naprawy
ubezpieczenia i podatki związane z użytkowaniem budynków 
(np. ubezpieczenia przeciwpożarowe, na wypadek kradzieży)

ochrona
systemy informatyczne
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Koszty biurowe i administracyjne (2/3)
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: komunikacja (np. połączenia telefoniczne, faks, 

internet, usługi pocztowe, wizytówki)

opłaty bankowe za otwarcie i prowadzenie konta 
(w przypadku, gdy realizacja projektu wymaga 
założenia oddzielnego rachunku bankowego)

opłaty za transnarodowe transakcje finansowe

Zasady ogólne

Sprzęt biurowy 
i komputerowy, 

oprogramowanie, meble 
oraz instalacje nie mogą

być włączane do tej 
kategorii budżetowej; tego 
rodzaju koszty muszą być 
raportowane jako „Wydatki 

na wyposażenie”.

Koszty Kontroli Pierwszego 
Stopnia litewskich 

beneficjentów nie mogą
być włączane do tej 

kategorii budżetowej; 
muszą one być 

raportowane w kategorii 
budżetowej „Koszty 

ekspertyz i usług 
zewnętrznych”.

Koszty biurowe i administracyjne (3/3)

Kategoria obejmuje wyłącznie koszty podróży pracowników 
instytucji beneficjenta jeśli są:

- bezpośrednio związane z działaniami realizowanymi w ramach projektu 
w miejscu innym niż zwykłe miejsce zamieszkania tych pracowników lub
- niezbędne do zarządzania projektem oraz wnoszą wartościowy wkład 

w jego realizację i proces dostarczania produktów projektu.

Koszty powinny 
być zgodne 
z  polityką/ 
zasadami 
podróży 

i zakwaterowania
instytucji 

beneficjenta 
projektu 

Należy 
pamiętać 
o środku 

transportu, 
który jest 

najbardziej 
ekonomiczny, 
tani i przyjazny 

środowisku 
oraz o limitach 

krajowych

Transport 
publiczny ma 
pierwszeństwo

nad 
prywatnymi/ 
firmowymi 

samochodami
i taksówkami

Wydatki 
beneficjenta 

związane 
z kosztami 
anulowania 

są 
kwalifikowalne

jedynie 
w przypadku 
„siły wyższej”

Koszty 
ponoszone 

poza 
obszarem 
Programu 
mogą być 

kwalifikowalne
jeżeli są 

konieczne do 
osiągnięcia 
rezultatów 
projektu

Koszty podróży i zakwaterowania (1/3)
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Koszty podróży i zakwaterowania (2/3)
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koszty podróży (np. bilety, ubezpieczenie samochodu 
oraz podróżne, paliwo, przebieg, opłaty parkingowe 

i za przejazd)

koszty posiłków

koszty zakwaterowania

koszty wiz

diety dzienne

Przykłady wydatków 
niekwalifikowalnych

Koszty podróży 
i zakwaterowania 

ekspertów 
zewnętrznych 

i usługodawców
(kwalifikowalne 

w ramach kategorii 
budżetowej „Koszty 

ekspertyz i usług 
zewnętrznych”).

Koszty podróży 
i zakwaterowania 

uczestników 
wydarzeń 

organizowanych 
w ramach projektu, 
jeżeli uczestnicy, 

nie przyczyniają się 
do osiągnięcia 

rezultatów projektu.

Koszty diet 
dziennych 

i zakwaterowania 
w kwotach 

wyższych niż 
stawki 

przewidziane 
w prawie krajowym.

Koszty podróży i zakwaterowania (3/3)

W ramach tej kategorii należy uwzględnić wydatki na pokrycie 
kosztów usług zewnętrznych i dostarczanych ekspertyz

Powiązanie 
z wykonywaniem

niektórych 
zadań 

projektowych, 
które nie mogą 

być
zrealizowane 
przez samych 
beneficjentów 

projektu.

Praca 
wykonana 

przez 
ekspertów 

zewnętrznych 
i usługodawców  

musi być 
niezbędna do 

realizacji 
projektu 

i połączona 
z działaniami 

przewidzianymi 
we Wniosku 

o dofinansowanie

Zasady 
zamówień 

publicznych 
muszą być 

przestrzegane
(UE, 

Program, 
przepisy 

wewnętrzne 
i krajowe). 

Pracownicy 
zatrudnieni 

przez 
beneficjenta 
projektu nie 
mogą być 
zatrudnieni 

jako 
zewnętrzni 
usługodawcy

przez 
innego 

beneficjenta

Zaliczki: 
akceptowalne 

jedynie 
w szczególnych 

przypadkach. 
Płatności 

częściowe: 
jedynie jeżeli 

część 
zakontraktowanych

usług została 
dostarczona; 

wskazane 
w umowie 

o świadczeniu 
usług.

Koszty ekspertyz i usług zewnętrznych (1/4)
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Zewnętrzny dostawca usług/ekspertyz
- podmioty prawne lub osoby fizyczne inne niż 

instytucja/pracownik beneficjenta projektu, które są 
podwykonawcami do przeprowadzenia określonych zadań/ 

działań związanych z osiągnięciem rezultatów projektu

Personel beneficjenta projektu 
nie może być zatrudniony jako 

ekspert zewnętrzny

Płatności: na podstawie 
kontraktów lub pisemnych  
umów a także faktur lub 

wniosków o zwrot kosztów

Jeżeli beneficjent projektu nie 
może zrealizować niektórych 

zadań, mogą one być 
przydzielone innemu 

beneficjentowi lub przekazane 
zewnętrznemu usługodawcy

Koszty ekspertyz i usług zewnętrznych (2/4)

Koszty ekspertyz i usług zewnętrznych (3/4)
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tłumaczenia

systemy informatyczne, opracowywanie, modyfikacja i aktualizowanie
działania promocyjne i komunikacyjne, reklama i informacja związane z daną operacją lub 

z Programem 

zarządzanie finansowe
usługi związane z organizacją i realizacją imprez lub spotkań

uczestnictwo w wydarzeniach (np. opłaty rejestracyjne)

prawa własności intelektualnej
podróż i zakwaterowanie ekspertów zewnętrznych, prelegentów, przewodniczących posiedzeń 

i dostawców usług

inne specyficzne ekspertyzy i usługi niezbędne dla projektu

Przykłady kosztów 
niekwalifikowalnych

Koszty 
wynagrodzeń/ 

płac dla 
profesjonalnych

artystów 
i autorów.

Wydatki na 
podstawowe 
kursy (np. 
językowe, 

księgowości, 
obsługi 

pakietu MS 
Office).

Wydatki na 
produkcje 
filmowe, 
reklamy, 

materiały audio, 
ogłoszenia, 

których koszt 
znacznie 

odbiega od 
powszechnie 

obowiązujących
cen rynkowych.

Koszty opinii 
ekspertów, 
konsultacji 

w obszarze, 
w którym 

beneficjent 
odwołał się od 

decyzji 
Krajowego 

Kontrolera lub 
Instytucji 

Zarządzającej.

Koszty 
prezentów, 
z wyjątkiem 

tych o wartości 
nieprzekraczającej

50 euro za 
prezent, gdy 

związane to jest 
z promocją, 

komunikacją, 
reklamą lub 

informacją oraz 
jeżeli zasady 
komunikacji 

były 
przestrzegane.

Koszty ekspertyz i usług zewnętrznych (4/4)
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Wydatki na sfinansowanie wyposażenia zakupionego 
wynajmowanego lub dzierżawionego przez beneficjenta, 

niezbędnego do osiągnięcia celów projektu

Zakup 
sprzętu musi 

być 
zatwierdzony 
przez WKM

Wyposażenie 
będzie 

używane 
wyłącznie do 
celów projektu 
lub na rzecz 

grupy 
docelowej 
zgodnej 
z celami 

projektu (koszty 
eksploatacji 

i serwisowania 
są 

kwalifikowalne)

Należy 
przestrzegać 

procedur 
udzielania 
zamówień 

publicznych

Kosztów 
wyposażenia 

nie należy 
uwzględniać 
w ramach 
innej linii 

budżetowej

Sprzęt nie 
może być 

nabyty, 
wynajęty ani 
dzierżawiony 

od innego 
beneficjenta 

projektu

Wydatki na wyposażenie (1/5)

Koszty umeblowania 
i wyposażenia miejsca pracy 
pracowników bezpośrednio 

zaangażowanych w realizację 
projektu na co najmniej pół etatu:
- kwalifikowalne w proporcjonalnej 

wielkości.

Koszty zakupu sprzętu używanego 
mogą być kwalifikowalne, jeżeli:

- brak podwójnego finansowania,
- cena nie przekracza ceny ogólnie 

przyjętej na rynku,
- sprzęt jest niezbędny dla danego 

projektu oraz odpowiada 
obowiązującym normom 

i standardom.

Wyraźnie wskazany we Wniosku 
o dofinansowanie przyszły 

właściciel.
Zasada trwałości – sprzęt powinien 

być używany przez beneficjenta 
przez co najmniej 5 lat od daty 

ostatniej płatności.

Zaliczki na wyposażenie możliwe, 
jeżeli:

- dostawa nie może zostać bez 
tego rozpoczęta i

- są wskazane w umowie.

Wydatki na wyposażenie (2/5)

Wydatki na wyposażenie (3/5)
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sprzęt biurowy
sprzęt komputerowy i oprogramowanie

meble i instalacje
sprzęt laboratoryjny 

maszyny i urządzenia
narzędzia lub przyrządy

pojazdy tylko w wyjątkowych przypadkach
inny specyficzny sprzęt niezbędny dla projektu
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Zasady amortyzacji

Wyposażenie częściowo używane w projekcie 
– kwalifikowalne mogą być wyłącznie koszty 

w wysokości proporcjonalnej do użycia 
wyposażenia na rzecz projektu.

Wyposażenie nie 
podlegające 

amortyzacji/dzierżawione/
wynajęte:

- pełen koszt może być 
kwalifikowalny.

Tylko wartość amortyzacji 
poniesiona w czasie trwania 

projektu może być 
kwalifikowalna.

Wydatki na wyposażenie (4/5)

Przykłady wydatków niekwalifikowalnych

Koszty umeblowania 
i wyposażenia miejsca 

pracy pracownika 
wykonującego pracę 

związaną z projektem, który 
jest zatrudniony w mniej niż 
połowie pełnego wymiaru 

czasu pracy.

Wydatki związane 
z wykonaniem umowy 

dzierżawy, 
w szczególności:

- marża wynajmującego;
- opłaty ubezpieczeniowe.

Wydatki na wyposażenie (5/5)

UWAGA:
• Główne działania w małych projektach powinny mieć

„miękki” charakter.
• Mały projekt nie może być traktowany jako projekt

inwestycyjny, ponieważ łączna kwota kategorii
budżetowych 5. „Wydatki na wyposażenie” oraz 6.
„Infrastruktura i roboty budowlane” nie może przekroczyć
30% całkowitego kwalifikowalnego budżetu projektu.

• Prace uwzględnione w budżecie, nie mogą być częścią
innej, większej inwestycji.

Infrastruktura i roboty budowlane (1/5)
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Niewielkie inwestycje są możliwe, jeżeli:

• pomagają rozwiązywać problemy zidentyfikowane
w ramach projektu,

• stanowią integralną część koncepcji projektu,
• mają wyraźny charakter transgraniczny i prowadzą

do osiągnięcia założonych w projekcie celów
i rezultatów (przykłady inwestycji: ławki, znaki itp.).

Infrastruktura i roboty budowlane (2/5)

Koszty 
kwalifikowalne

Budowa

Instalacja

Inne koszty 
niezbędne do 
realizacji prac 
budowlanych

Renowacja

Dostawy

Przygotowanie 
terenu budowy

Infrastruktura i roboty budowlane (3/5)

Koszty infrastruktury i robót 
budowlanych są kwalifikowalne 

jeżeli zostały zatwierdzone przez 
WKM podczas procesu wyboru 

projektu do dofinansowania

Infrastruktura i roboty budowlane 
powinny być rezultatem działań 

w ramach współpracy 
transgranicznej skierowanych 

szczególnie na poprawę rozwoju 
obszaru Programu zgodnie 

z zasadą dodatkowości

Infrastruktura i roboty budowlane 
będą finansowane wyłącznie jeżeli 

będą kluczowe dla osiągnięcia 
produktów i rezultatów projektu 

oraz jeżeli zostaną jasno opisane 
we Wniosku o dofinansowanie

Koszty są kwalifikowalne jeżeli 
żadne inne 

europejskie/regionalne/krajowe 
fundusze nie zostały wykorzystane 

do finansowania tego samego 
wydatku (podwójne finansowanie 

nie jest dopuszczalne)

Infrastruktura
i roboty

budowlane

Infrastruktura i roboty budowlane (4/5)
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Wszystkie koszty podlegają 
właściwym zasadom zamówień 
publicznych, a każdy podmiot 

występujący w roli beneficjenta jest 
odpowiedzialny za zapewnienie 

przestrzegania tych zasad

Wszystkie wymagania ustanowione 
w prawodawstwie UE i krajowym 

związane z daną inwestycją 
w infrastrukturę oraz wszystkie 

konieczne warunki techniczne dla 
inwestycji muszą zostać spełnione 

aby rozpocząć procedurę 
zamówienia publicznego robót 

budowlanych

Pełne koszty infrastruktury i robót 
budowlanych mogą być 

kwalifikowalne w ramach tej kategorii 
budżetowej o ile są one w pełni 
uzasadnione w ramach działań 

projektowych, a końcowy rezultat 
robót budowlanych i infrastruktury 

będzie produktem projektu

Przeznaczenie oraz własność 
infrastruktury nie mogą być 

zmieniane przez co najmniej 5 lat od 
zakończenia projektu

Infrastruktura
i roboty

budowlane

Infrastruktura i roboty budowlane (5/5)

Kwota ryczałtowa w stałej wysokości 700,00 EUR na 
pokrycie kosztów poniesionych przez wszystkich 

beneficjentów projektu w związku z przygotowaniem 
Wniosku o dofinansowanie.

Koszty te będą zrefundowane beneficjentowi wiodącemu 
tylko raz – w ramach pierwszego skonsolidowanego 

sprawozdania z realizacji projektu.

koszty przygotowania 
podróży, 

zakwaterowanie 
(jeżeli jest 

niezbędne), diety 
i posiłki podczas 

spotkań 
beneficjentów

koszty 
przygotowania 

tłumaczeń 
podczas 
spotkań 

beneficjentów

organizacja 
wydarzeń 
(spotkania 

beneficjentów)

Koszty przygotowawcze

• grzywny, kary pieniężne oraz wydatki związane ze sporami 
prawnymi i procesami sądowymi, 

• koszty poniesione i/lub opłacone poza ramami czasowymi 
trwania projektu (z wyłączeniem kosztów przygotowawczych),

• koszty związane z wahaniami kursów wymiany obcych walut,
• odsetki od zadłużenia,
• podlegający zwrotowi podatek VAT,
• opłaty za krajowe transakcje finansowe,
• wkład rzeczowy.

Przykłady wydatków niekwalifikowalnych

Wydatki niekwalifikowalne



11/04/2017

11

Dziękuję za uwagę


