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3.Trwałość projektu
3.1

Część III. Rodzaje wydatków
kwalifikowanych w
poszczególnych
działaniach/schematach dla
Osi Priorytetowych I-VIII
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Działanie 2.1Schemat A

PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW
Zmiana przyjęta Uchwałą 513/13 , 25
Dotychczasowy zapis
(Uchwała 209/13, 19 luty 2013)
kwietnia 2013 r.
3.1. Zgodnie z art. 57 rozporządzenia 1083/2006, z
późn. zm. każdy projekt współfinansowany ze
środków funduszy strukturalnych musi zachować
trwałość przez okres pięciu lat od daty stanowiącej
ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków
(stanowiącego
jednocześnie
okres
realizacji
projektu)
wskazanego
w
umowie
o
dofinansowanie. Takie podejście jest zgodne z art.
88 rozporządzenia 1083/2006, z późn.zm

3.1. Zgodnie z art. 57 rozporządzenia 1083/2006,
z późn. zm. każdy projekt współfinansowany ze
środków funduszy strukturalnych musi zachować
trwałość przez okres pięciu lat lub trzech lat w
przypadku MŚP od daty zakończenia projektu
rozumianej jako łączne spełnienia następujących
przesłanek:*
czynności wymagane do zakończenia
realizacji projektu zostały wykonane,
wszystkie wydatki zostały zapłacone
przez Beneficjenta,
wkład publiczny został wypłacony
Beneficjentowi
Takie podejście jest zgodne z art. 88
rozporządzenia 1083/2006, z późn.zm.

W szczególności, wydatki kwalifikowane to:

* stanowisko zgodne z notą COCOF
(COCOF09/0043/02-EN) z dn. 18.02.2009r.
W szczególności, wydatki kwalifikowane to:

Wydatki
wynikające
uwzględnione:

Wydatki
wynikające
uwzględnione:

z

rodzaju

projektu

z

rodzaju

projektu

w części II B niniejszego Podręcznika
w części II C niniejszego Podręcznika

w części II B niniejszego Podręcznika
w części II C niniejszego Podręcznika

wydatki specyficzne dla danego schematu:

wydatki
specyficzne
schematu:

dla

danego

Uwagi
Doprecyzowanie zapisów do
stanowiska przyjętego przez
KE w wytycznych
(COCOF09/0043/02-EN z dnia
18.02.2009). Jest to moment
zakończenia projektu, o
którym mowa w art. 88 rozp.
1083/2006 z późń. zm.

Propozycja
rezygnacji
z
możliwości
finansowania
wydatków
związanych
z
robotami budowlanymi ze
względu na skrócony okres, w
jakim przedsiębiorca będzie
zobligowany do przedłożenia
dokumentów niezbędnych do
podpisania
umowy
o
dofinansowanie
(w
szczególności
projekty,
w

Część III
Działanie 2.1 Schemat
A

– wydatki związane z robotami budowlanymi do
50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem,

- rezygnacja z zapisu,

– wydatki związane z nabyciem nieruchomości oraz
wydatki związane z robotami budowlanymi łącznie
nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

- rezygnacja z zapisu,

– w przypadku zakupu środków transportu przez
podmiot nie wykonujący działalności w zakresie
usług transportowych (w tym taki, w której
działalność transportowa nie jest działalnością
główną) wydatki na zakup lub leasing środków
transportu mogą być kwalifikowalne jedynie w
wypadku, gdy środek transportu jest samochodem
specjalnym (nr 743 według Klasyfikacji Środków
Trwałych)
lub
jest
pozostałym
taborem
bezszynowym (nr 76 według Klasyfikacji Środków
Trwałych) oraz jest niezbędnym elementem
projektu i Beneficjent zobowiąże się wykorzystywać
go jedynie do celu określonego w projekcie i
przedstawi wiarygodną metodę weryfikacji jego
wykorzystania.
Zakup
środka
transportu
spełniającego powyższe warunki jest kosztem
kwalifikowanym do wysokości 30% całkowitych
wydatków
kwalifikujących
się
do
objęcia
wsparciem,

– w przypadku zakupu środków transportu przez
podmiot nie wykonujący działalności w zakresie
usług transportowych (w tym taki, w której
działalność transportowa nie jest działalnością
główną) wydatki na zakup lub leasing środków
transportu mogą być kwalifikowalne jedynie w
wypadku,
gdy
środek
transportu
jest
samochodem specjalnym (nr 743 według
Klasyfikacji
Środków
Trwałych)
lub
jest
pozostałym taborem bezszynowym (nr 76 według
Klasyfikacji Środków Trwałych) oraz jest
niezbędnym elementem projektu i Beneficjent
zobowiąże się wykorzystywać go jedynie do celu
określonego w projekcie i przedstawi wiarygodną
metodę weryfikacji jego wykorzystania. Zakup
środka transportu spełniającego powyższe
warunki jest kosztem kwalifikowanym do
wysokości
30%
całkowitych
wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

W szczególności, wydatki niekwalifikowane
to:

W szczególności, wydatki niekwalifikowane
to:

- wydatki związane z przygotowaniem projektu
uwzględnione w części II A niniejszego

- wydatki związane z przygotowaniem projektu
uwzględnione w części II A niniejszego

których zaistnieje konieczność
uzyskania
decyzji
o
pozwoleniu
na
budowę,
zgłoszenia
robót
budowlanych, itp.).

Propozycja rezygnacji z limitu
na zakup środka transportu
specjalnego z uwagi na
problemy
związane
z rozliczeniem
kosztu
polegającego na zakupie lub
leasingu środków transportu
w przypadku, gdy środek
transportu jest samochodem
specjalnym (nr 743 według
Klasyfikacji Środków Trwałych
dalej:
KŚT)
lub
jest
pozostałym
taborem
bezszynowym (nr 76 według
KŚT).

Doprecyzowanie

zapisu

ze

Podręcznika,

Podręcznika,

- brak dotychczasowego zapisu,

- nabycie nieruchomości niezabudowanej (w tym
nabycie prawa użytkowania wieczystego) lub
nabycie nieruchomości zabudowanej z zamiarem
wyburzenia stojących na niej budynków,

Wydatki
niekwalifikowane

względu
na
zachowanie
spójności części szczegółowej
danego schematu z częścią
ogólną
Podręcznika
kwalifikowania wydatków

- wydatki związane z robotami budowlanymi,
- brak dotychczasowego zapisu,
- brak dotychczasowego zapisu

- brak dotychczasowego zapisu
Część III. Rodzaje wydatków
kwalifikowanych w
poszczególnych
działaniach/schematach dla
Osi Priorytetowych I-VIII
MRPO
Działanie 2.1 Schemat D

- wydatki związane z nadzorem i zastępstwem
inwestycyjnym

W szczególności, wydatki kwalifikowane to:
Wydatki na zarządzanie funduszem wynikające z
realizacji
projektu
uwzględnione
w części II B i II C niniejszego Podręcznika na
zasadach tam określonych, dotyczące: (…)
- kosztów osobowych zarządzającego funduszem
zwrotnym, wykonującego czynności polegające
przede wszystkim na ustalaniu i aktualizacji
strategii
funduszu,
ustalaniu
warunków
współpracy
z
instytucjami
zewnętrznymi,

Propozycja
rezygnacji
z
możliwości
finansowania
wydatków
związanych
z
nadzorem
i
zastępstwem
inwestycyjnym
w
konsekwencji
zaproponowanego
przesunięcia wydatków zw. z
robotami budowlanymi do
wydatków niekwalifikowanych.
Uwzględnienie rekomendacji
UKS
z
audytu
systemu
zarządzania i kontroli MRPO w
zakresie
Instrumentów
Inżynierii Finansowej
Stanowisko IA: Należy określić
zasady
kwalifikowania
kosztów
pełnienia
funkcji
Menadżera i stosować te
zasady celem zapewnienia

koordynacji działań u beneficjenta ostatecznego.

Najważniejsze pojęcia
występujące w Podręczniku

Koszty osobowe – wydatki na wynagrodzenie
pracownika
beneficjenta
(opracowującego
dokumentację
przygotowawczą
projektu,
zarządzającego projektem, zaangażowanego przy
bezpośredniej realizacji projektu, sprawującego
nadzór nad robotami budowlanymi) poniesione na
podstawie
umowy
o
pracę,
mianowania,
powołania,
umowy
cywilno-prawnej,
z
uwzględnieniem
wszystkich
dodatkowych
warunków kwalifikowalności wydatków określonych
w niniejszym Podręczniku (w tym, w szczególności
dla kategorii pn. koszty osobowe).
W przypadku zawarcia przez beneficjenta umowy
cywilno-prawnej z osobą nie będącą pracownikiem
beneficjenta, fakt ten traktuje się jako zlecenie
usługi.

Część III. Rodzaje wydatków
kwalifikowanych w
poszczególnych
działaniach/schematach dla
Osi Priorytetowych I-VIII
MRPO
5.1 KOM jako ważny węzeł
komunikacyjny w
przestrzeni badawczej.

- brak dotychczasowego zapisu

Koszty osobowe – wydatki na wynagrodzenie
pracownika
beneficjenta
(opracowującego
dokumentację
przygotowawczą
projektu,
zarządzającego
projektem,
zarządzającego
funduszem zwrotnym, zaangażowanego przy
bezpośredniej realizacji projektu, sprawującego
nadzór nad robotami budowlanymi) poniesione
na podstawie umowy o pracę, mianowania,
powołania,
umowy
cywilno-prawnej,
z
uwzględnieniem
wszystkich
dodatkowych
warunków
kwalifikowalności
wydatków
określonych w niniejszym Podręczniku (w tym, w
szczególności dla kategorii pn. koszty osobowe).

przestawienia
prawidłowych
wydatków kwalifikowanych w
procesie
rozliczania
(
zamykania
pomocy)
Instrumentu
Inżynierii
Finansowej.
j.w

W przypadku zawarcia przez beneficjenta umowy
cywilno-prawnej
z
osobą
nie
będącą
pracownikiem beneficjenta, fakt ten traktuje się
jako zlecenie usługi.
W szczególności, wydatki kwalifikowane to:
- wydatki na wynagrodzenie pracownika
zaangażowanego do bezpośredniej realizacji
projektu - poniesione przez Beneficjenta, dla
którego podstawową działalnością nie jest
działalność gospodarcza, w przypadku:
zaangażowania przez niego nowych osób
na potrzeby realizacji projektu (stosunek
pracy, mianowania, powołania, umowa
cywilnoprawna – wyłącznie na

Wprowadzenie zapisu ma na
celu
kwalifikowanie
przedmiotowego wydatku w
projektach
w
ramach
Działania
5.1,
które
ze
względu na swój innowacyjny
charakter
i
potencjał
beneficjentów w zakresie ich
realizacji pozwoli na ich
sprawniejszą realizację.

świadczenie specjalistycznych usług,
których wykonanie przez własnych
pracowników nie jest możliwe z przyczyn
obiektywnych i dających się uzasadnić).
pisemnego
oddelegowania,
zawarcia
umowy cywilnoprawnej
lub zmiany
zakresu
czynności
wcześniej
zatrudnionych
pracowników,
przy
zachowaniu obowiązujących przepisów
prawa.
(Dodatkowe warunki uznania wydatku za
kwalifikowany określają zapisy punktu 27
niniejszego Podręcznika),

Część III. Warunki uznania
za kwalifikowane
poszczególnych rodzajów
wydatków
27. Koszty osobowe
pracownika
zaangażowanego do
bezpośredniej realizacji
projektu

27.1. Wydatek na wynagrodzenie pracownika
zaangażowanego do bezpośredniej realizacji
projektu
stanowi
kategorię
wydatków
kwalifikowanych wyłącznie w następujących typach
projektów:

27.1. Wydatek na wynagrodzenie pracownika
zaangażowanego do bezpośredniej realizacji
projektu
stanowi
kategorię
wydatków
kwalifikowanych wyłącznie w następujących
typach projektów:

- projekty z
Działania 1.2,

- projekty z zakresu digitalizacji w ramach
Działania 1.2,

zakresu

digitalizacji

projekty
na
dokapitalizowanie
zwrotnych w ramach Działania 2.1D

w

ramach
funduszy

- projekty na dokapitalizowanie
zwrotnych w ramach Działania 2.1D

funduszy

- projekty badawcze w ramach Działania 2.2
Schemat A,

- projekty badawcze w ramach Działania 2.2
Schemat A,

- projekty z zakresu budowy zintegrowanego
systemu informacji turystycznej, w tym informacji
kulturalnej w ramach Działania 3.1 Schemat A,

- projekty z zakresu budowy zintegrowanego
systemu informacji turystycznej, w tym informacji
kulturalnej w ramach Działania 3.1 Schemat A,

- projekty z zakresu konserwacji i zabezpieczenia
zbiorów zabytków ruchomych oraz zabytkowych
księgozbiorów i archiwaliów w ramach Działania
3.2 Schemat A.

- projekty z zakresu konserwacji i zabezpieczenia
zbiorów zabytków ruchomych oraz zabytkowych
księgozbiorów i archiwaliów w ramach Działania
3.2 Schemat A.

- projekty międzynarodowe w ramach Działania

-

projekty

z

zakresu

organizacji

imprez

j.w.

8.1,
- projekty z zakresu europejskich sieci współpracy,
w ramach Działania 8.2
- projekty z zakresu organizacji imprez kulturalnych
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym w
ramach Działania 3.3 B

kulturalnych
o
znaczeniu
regionalnym
ponadregionalnym w ramach Działania 3.3 B

- projekty z zakresu sfery badawczej w ramach
Działania 5.1
- projekty międzynarodowe w ramach Działania
8.1,
- projekty z zakresu europejskich
współpracy, w ramach Działania 8.2

Część III. Warunki uznania
za kwalifikowane
poszczególnych rodzajów
wydatków
Punkt 20 Roboty budowalne

i

sieci

20.3. Wydatki poniesione na roboty dodatkowe
zostaną uznane za kwalifikowane, jeżeli zostaną
spełnione łącznie następujące warunki:

20.3. Wydatki poniesione na roboty dodatkowe
zostaną uznane za kwalifikowane, jeżeli zostaną
spełnione łącznie następujące warunki:

a) roboty są uzasadnione i
prawidłowej realizacji projektu,

a) roboty są uzasadnione i
prawidłowej realizacji projektu,

niezbędne

do

niezbędne

do

b) roboty były niemożliwe do przewidzenia na
etapie przygotowania projektu oraz są obecnie
niezbędne do prawidłowego wykonania projektu,

b) roboty były niemożliwe do przewidzenia na
etapie przygotowania projektu oraz są obecnie
niezbędne do prawidłowego wykonania projektu,

c) roboty stanowią nie więcej niż 5% wydatków
kwalifikowanych projektu wynikających z umowy

c) roboty stanowią nie więcej niż 5% wydatków
kwalifikowanych projektu wynikających z umowy

o dofinansowanie projektu,

o dofinansowanie projektu,

d) dofinansowanie projektu po uwzględnieniu robót
dodatkowych nie możne przekroczyć kwoty
określonej w decyzji IZ o dofinansowaniu projektu.

d) dofinansowanie projektu po uwzględnieniu
robót dodatkowych nie możne przekroczyć kwoty
określonej w decyzji IZ o dofinansowaniu
projektu.

Usunięcie zapisu z rozdziału
20.3 b w ramach robót
budowlanych w zakresie robót
dodatkowych ma na celu
umożliwienie nałożenia 25%
korekty
wynikającej
z Taryfikatora w przypadku
naruszenia zapisów ustawy
PZP przez Beneficjentów.

