
BYŁO: 

Personel projektu - osoby zaangażowane do realizacji zadao lub czynności w ramach projektu na podstawie 
stosunku pracy, osoby samozatrudnione w rozumieniu Rozdziału 3 pkt 1) lit. p) Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeo społecznych oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

JEST: 

Personel projektu - osoby zaangażowane do realizacji zadao lub czynności w ramach projektu na podstawie 
stosunku pracy i wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; personelem projektu jest również osoba fizyczna 
prowadząca działalnośd gospodarczą będąca Beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu  
art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeo społecznych,  

 
 

BYŁO: 
 

Do katalogu wydatków niekwalifikowalnych należą między innymi: 

a) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,  

b) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na subsydiowanie odsetek lub na dotacje 
na opłaty gwarancyjne w przypadku udzielania wsparcia na te cele,  

c) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji ,  

d) kary i grzywny,  

e) świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych (ZFŚS), 

f) w ramach wynagrodzenia personelu niekwalifikowalne są odprawy emerytalno – rentowe,  

g) rozliczenie notą obciążeniową zakupu środka trwałego będącego własnością beneficjenta lub prawa 
przysługującego beneficjentowi ,  

h) wpłaty na Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),  

i) koszty postępowania sądowego, wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw 
sądowych oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych  (…), 

j) wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz  

(w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych (podobnie 
w przypadku robót budowlanych, w wyniku których dzięki współfinansowaniu powstały obiekty liniowe czy 
inżynieryjne, np.: mosty, wiadukty, estakady, obiekty kubaturowe, itp.) , 

k) podatek od towarów i usług (VAT), który może zostad odzyskany przez beneficjenta albo inny podmiot 
zaangażowany w projekt i wykorzystujący do działalności opodatkowanej produkty będące efektem jego 
realizacji, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, z zastrzeżeniem pkt 
6 sekcji 6.18.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,  

l) wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu  przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na 
których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15% (…),  

m) zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków dokonanych w ramach celu tematycznego 9 
Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, poniesionych zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięd w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 



z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020, 

n) inne niż częśd kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu, w szczególności marża 
finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe, 

o) transakcje  dokonane w gotówce, których wartośd przekracza równowartośd kwoty, o której mowa w 
art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,  

p) wydatki poniesione na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu w 
przypadku wszystkich projektów (…), 

q) premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności,  

r) w przypadku projektów współfinansowanych z EFS - wydatki związane z zakupem nieruchomości i 
infrastruktury oraz z dostosowaniem lub adaptacją budynków i pomieszczeo, za wyjątkiem wydatków 
ponoszonych jako cross – financing, o którym mowa w podrozdziale 8.6 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków z zastrzeżeniem lit. l. 

 
JEST: 
 
Do katalogu wydatków niekwalifikowalnych należą między innymi: 
a) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,  
b) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na subsydiowanie odsetek lub na dotacje na 

opłaty gwarancyjne w przypadku udzielania wsparcia na te cele,  
c) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji,  
d) kary i grzywny,  
e) świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych (ZFŚS), 
f) odprawy emerytalno – rentowe personelu projektu,  
g) rozliczony notą księgową koszt zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta lub prawa przysługującego 

beneficjentowi (taki środek trwały może zostad wniesiony do projektu w formie wkładu niepieniężnego),  
h) wpłaty na Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),  
i) koszty postępowania sądowego, wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych 

oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych, z wyjątkiem wydatków ponoszonych  
na rzecz uczestników projektu, wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 
7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji 
krajowych (podobnie w przypadku robót budowlanych, w wyniku których dzięki współfinansowaniu 
powstały obiekty liniowe czy inżynieryjne, np.: mosty, wiadukty, estakady, obiekty kubaturowe, itp.);  
7 lub 10 lat liczone jest w miesiącach kalendarzowych od daty rozliczenia wydatku, np. 7 lat od 9 listopada 
2014 r. to okres od 9 listopada 2014 r. do 9 listopada 2021 r., 

j) podatek od towarów i usług (VAT), który może zostad odzyskany przez beneficjenta albo inny podmiot 
zaangażowany w projekt lub wykorzystujący do działalności opodatkowanej produkty będące efektem jego 
realizacji, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, na podstawie przepisów krajowych,  
tj. ustawy o VAT, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy z zastrzeżeniem pkt 6 sekcji 6.18.1 Wytycznych,  

k) wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
projektu1,  

l) zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków dokonanych w ramach celu tematycznego 9 
Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, o którym mowa w art. 9 
pkt 9 rozporządzenia ogólnego, poniesionych zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięd w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, 

m) inne niż częśd kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu, w szczególności marża 
finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe, 

n) transakcje bez względu na liczbę wynikających z nich płatności dokonane w gotówce, których wartośd 
przekracza kwotę, o której mowa w art. 19  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,  

                                                           
1
 Metodologia wyliczenia kosztu kwalifikowalnego została przedstawiona w załączniku 2 do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków. 



o) wydatki poniesione na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu  
w przypadku wszystkich projektów,  

p) premia (ang. success fee) dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium 
wykonalności,  

q) w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS - wydatki związane z zakupem nieruchomości 
i infrastruktury oraz z dostosowaniem lub adaptacją budynków i pomieszczeo, za wyjątkiem wydatków 
ponoszonych jako cross – financing, o którym mowa w podrozdziale 8.6 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków z zastrzeżeniem lit. l. 

 

 

BYŁO: 

Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności: 

a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego  

w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działao administracyjnych w 
projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleo oraz 
koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby, 

b) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których 
zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki), 

c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, 
obsługa prawna, w tym ta dotycząca zamówieo) na potrzeby funkcjonowania jednostki, 

d) koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym zlecenia 
prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu), 

e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z 
obsługą administracyjną projektu, 

f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na 
rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, 

g) działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, 
zakup ogłoszeo prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, 
plakaty, ulotki, itp.), 

h) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) 
używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a - d, 

i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie 
ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, 

j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą 
administracyjną projektu, 

k) koszty biurowe związane z obsługą administracyjną projektu (np. zakup materiałów biurowych i 
piśmienniczych, koszty usług powielania dokumentów), 

l) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, 

m) koszty ubezpieczeo majątkowych. 

 
JEST: 
 
Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności: 
a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego  

w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działao administracyjnych  
w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleo  
oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby, 



b) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy 
czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki), 

c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, 
obsługa prawna, w tym ta dotycząca zamówieo) na potrzeby funkcjonowania jednostki, 

d) koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym zlecenia 
prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu), 

e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą 
administracyjną projektu, 

f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta  
na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego, 

g) działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych,  
zakup ogłoszeo prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie 
projektu, plakaty, ulotki, itp.), 

h) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) 
używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a - d, 

i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków 
w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, 

j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną 
projektu, 

k) koszty biurowe związane z obsługą administracyjną projektu (np. zakup materiałów biurowych i 
piśmienniczych, koszty usług powielania dokumentów), 

l) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, 
m) koszty ubezpieczeo majątkowych. 
 

 

BYŁO: 

Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych 
przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeo, nie stanowi wydatku w ramach 
cross-financingu. Należy przy tym pamiętad o przedstawieniu we wniosku o dofinansowanie (w sekcji VII.6, pkt. 
2) uzasadnienia konieczności zakupu / wynajmu / leasingu / amortyzacji lub innej metody pozyskania do 
projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej równej  
i powyżej 3 500 PLN netto. 
 
Koniecznośd poniesienia wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych musi byd bezpośrednio 
wskazana we wniosku i uzasadniona. 
 
We wnioskach złożonych w ramach naboru wartośd środków trwałych (o wartości jednostkowej równej lub 
wyższej niż 3500 PLN netto) zakupionych w ramach kosztów bezpośrednich wynosi maksymalnie 10 % 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym łączna wartośd wydatków poniesionych na 
zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyd 10 % całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu2. 
 
W przypadku wykazania w budżecie projektu wydatków na zakup środków trwałych o wartości od 3500,00 
zł do 4305,00 zł, w celu zweryfikowania poprawności odznaczenia w kolumnie "Wydatki podlegające 
limitom", należy kolumnę „Opis kosztu w ramach działania/Opis kosztu w danej kategorii kosztów” 
uzupełnid o informację „%” stawki VAT, np.: „... (23% VAT)”, )”, np.: „Komputer stacjonarny (23% VAT)”. 
 

JEST: 

Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych 
przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeo, nie stanowi cross-financingu.  
Należy przy tym pamiętad o przedstawieniu we wniosku o dofinansowanie (w sekcji VII.6, pkt. 2) uzasadnienia 

                                                           
2
 Weryfikacja poziomu następuje na etapie przyjęcia wniosku do realizacji. 



konieczności zakupu / wynajmu / leasingu / amortyzacji lub innej metody pozyskania do projektu środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej powyżej 10 000 PLN netto. 
Uzasadnienie nie musi byd sporządzane indywidualnie do każdego środka trwałego oraz wartości 
niematerialnej i prawnej, tzn. może dotyczyd grupy środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych 
o tym samym przeznaczeniu. 

Koniecznośd poniesienia wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych musi byd bezpośrednio 
wskazana we wniosku i uzasadniona. 

We wnioskach złożonych w ramach naboru wartośd środków trwałych (o wartości jednostkowej wyższej  
niż 10 000,00 PLN netto) zakupionych w ramach kosztów bezpośrednich wynosi maksymalnie 10 % całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym łączna wartośd wydatków poniesionych na zakup środków 
trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyd 10 % całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu3. 

W przypadku wykazania w budżecie projektu wydatków na zakup środków trwałych o wartości  
od 10 000,00 PLN do 12 300,00 PLN, w celu zweryfikowania poprawności odznaczenia w kolumnie  
„Wydatki podlegające limitom”, należy kolumnę „Opis kosztu w ramach działania/Opis kosztu w danej 
kategorii kosztów” uzupełnid o informację „%” stawki VAT, np.: „... (23% VAT)”. 
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 j.w. 


