
 

I NABÓR WNIOSKÓW W PWT PL-RU 2014-2020 

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW I BUDŻET  
 



 koszty rzeczywiste  – określone z góry w budżecie projektu na podstawie rzeczywistych 

kosztów; wymagane jest przedłożenie dokumentów potwierdzających, że zostały 

poniesione i zapłacone; 

 finansowanie ryczałtowe – pośrednie (administracyjne) koszty określone z góry  

w budżecie projektu, obliczone na podstawie metodologii; nie muszą być poparte 

dokumentami potwierdzającymi wydatki; 

 kwoty ryczałtu – szczególne kategorie kosztów (koszty personelu i przygotowania silnego 

partnerstwa) określone z góry w budżecie do wysokości progowej; nie wymagane jest 

przedłożenie dokumentów potwierdzających, że zostały poniesione i zapłacone. 

3 FORMY ROZLICZANIA KOSZTÓW 



           KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

Koszty kwalifikowalne są to koszty: 

 uwzględnione w budżecie projektu; 

 niezbędne dla realizacji projektu; 

 możliwe do zidentyfikowania i weryfikowalne, ujęte w zapisach księgowych 
beneficjenta (utworzony zostanie osobny rachunek dla celów projektu)  
i ustalone zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów oraz zgodnie 
ze standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do beneficjenta; 

 zgodne z właściwymi przepisami dotyczącymi podatków i ubezpieczeń 
społecznych; 



             KOSZTY KWALIFIKOWALNE  

 racjonalne, uzasadnione i zgodne z zasadą należytego zarządzania 
finansami, w szczególności pod względem oszczędności  
i wydajności; 

 udokumentowane fakturami lub dokumentami o równoważnej 
wartości dowodowej; 

 niepokryte z innych źródeł współfinansowania (reguła braku 
podwójnego finansowania); 

 spełniające wymogi dotyczące udzielania zamówień wynikające  
z art. 52 RW, prawa krajowego oraz dokumentów obowiązujących 
w Programie. 

 



        KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

Co do zasady, koszty kwalifikowalne muszą zostać faktycznie poniesione  
w okresie wdrażania projektu. Podpisanie umowy, zlecenie usługi, złożenie 
zamówienia na poczet przyszłych dostaw/usług/robót nie spełnia tego 
wymogu. 

 

 

 

 

 

Koszty poniesione muszą być opłacone przed złożeniem raportów końcowych. 

USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE DOSTAWY 

 
Działania zrealizowane w okresie wdrażania 

 

 
Dostawy muszą być dostarczone i zainstalowane 

w okresie wdrażania 
 
 



          KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

  Wyjątkiem są następujące koszty związane  
z przygotowaniem raportów końcowych: 

  weryfikacja wydatków, 

  audyt i końcowa ewaluacja projektów, 

 wynagrodzenia personelu do 3 miesięcy  
po zakończeniu okresu implementacji. 

Koszty te mogą być zapłacone później pod warunkiem,  
że są ujęte w raporcie końcowym wraz z szacunkową datą 
płatności. 
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      KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

W drodze wyjątku, możliwe jest poniesienie następujących 

kosztów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie: 

 na działania związane z przygotowaniem silnych partnerstw  

w ramach  kosztów przygotowawczych; 

 w ramach grantu retroaktywnego. 

O powyższe kategorie kosztów mogą ubiegać się jedynie projekty, 

na których realizację podpisano umowę o dofinansowanie. 
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       KOSZTY RETROAKTYWNE I PRZYGOTOWAWCZE 

 
ZWIĄZANE Z KOMPONENTEM 

INFRASTRUKTURALNYM 
INNE KOSZTY 

 
KOSZTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

 polscy beneficjenci mogą 
otrzymać wsparcie finansowe 
na przygotowanie studiów i 
dokumentacji dotyczącej 
komponentu 
infrastrukturalnego pod 
warunkiem, że koszty zostały 
poniesione po 08.12.2016 r.  

 inne koszty muszą być 
związane z uzasadnioną 
potrzebą rozpoczęcia 
projektu przed podpisaniem 
umowy; 

 nie mogą być poniesione 
wcześniej niż przed 
złożeniem wniosku o 
dofinansowanie. 

 

 mogą być poniesione po 
16.04.2018 r.; 

 koszty podróży i diet 
personelu zatrudnionego 
przez beneficjentów; 

 dokładnie 5 000 EUR na 
jeden projekt. 

 



        KOSZTY BEZPOŚREDNIE  

KOSZTY 
PERSONELU 
PROJEKTU 

WYPOSAŻENIE I 
DOSTAWY  

KOSZTY 
PODRÓŻY 

PERSONELU 

INFORMACJA I 
PROMOCJA, 

TŁUMACZENIA 

AUDYT, 
EWALUACJA 

USŁUGI 
FINANSOWE 
NP. KOSZTY 

PRZELEWÓW  

INNE KOSZTY 
NIEZBĘDNE DO 

REALIZACJI 
PROJEKTU 



         KOSZTY PERSONELU 

Koszty personelu zatrudnionego na potrzeby realizacji projektu (koordynator 
projektu, menedżer projektu, menedżer finansowy), zaangażowanego na podstawie: 

  umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (100% czasu pracy),  

  umowy o pracę: 

•  w niepełnym wymiarze godzin, przy czym czas pracy poświęcony projektowi 
miesięcznie określa się procentowo (osoba poświęca określony odsetek 
swojego czasu pracy na projekt), 

• w niepełnym wymiarze pracy ze zmienną liczbą godzin poświęconych 
realizacji projektu miesięcznie (liczba godzin pracy poświęconej przez daną 
osobę na projekt jest elastyczna), 

 umów innych niż umowy o pracę. 

 

 



       KOSZTY PERSONELU 

Forma Koszt Linia budżetowa Raportowanie 

 
Ryczałt 
 

do 50 000 EUR  
przedstawione w jednej linii lub 
podzielone na poszczególnych 
beneficjentów; 

 podczas raportowania nie trzeba przedstawiać dokumentów 
potwierdzających wydatki; 

 beneficjenci zobowiązani będą do posiadania dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie personelu dla celów realizacji 
projektu; 

 
Koszty 
rzeczywiste 
 

powyżej  
50 000 EUR 

wszystkie osoby zaangażowane do 
projektu należy wyszczególnić w 
osobnych pozycjach w ramach linii 
1, określając liczbę jednostek  
i koszty jednostkowe; 

beneficjenci udowodnią, przedkładając dokumenty 
potwierdzające wydatki, że zostały one faktycznie poniesione  
i zapłacone. 



       KOSZTY PODRÓŻY PERSONELU 

Linia budżetowa Przykłady kosztów kwalifikowalnych 

2.1 Podróże i 
zakwaterowanie 

Koszty związane z podróżami krajowymi i zagranicznymi: 
 koszty zakwaterowania, diet i/lub posiłków; 
 koszty transportu np. bilety autobusowe, kolejowe, lotnicze drugiej klasy, inne bilety na środki 

transportu publicznego, koszty odpraw bagażu, ubezpieczenia podróżnego, ubezpieczenia 
samochodu, paliwa, opłat parkingowych i koszt wizy jeśli jest potrzebna; 

2.2 Przygotowanie 
silnego partnerstwa 
(ryczałt) 

Koszty transportu, wizy, zakwaterowania, dziennych diet i/lub posiłków personelu zatrudnionego 
przez beneficjentów, związane ze wspólnym przygotowaniem projektu.  



        WYPOSAŻENIE I DOSTAWY 

Linia budżetowa Przykłady kosztów kwalifikowalnych 

3.1 Zakup lub wynajem 
pojazdów  

Zakup lub wynajem pojazdu (łącznie z wynajmem pojazdu na potrzeby realizacji delegacji 
lokalnych i zagranicznych), zakup paliwa, utrzymanie i naprawa pojazdów, zakup i wymiana 
części zamiennych w pojazdach wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu, koszty 
ubezpieczenia; 

3.2 Meble  Meble (łącznie z meblami biurowymi); 

3.3 Sprzęt komputerowy  

Komputery stacjonarne, laptopy, tablety, monitory, klawiatury, myszki, drukarki, skanery, 
oprogramowanie komputerowe, projektory cyfrowe, kamery video/cyfrowe, telefony 
komórkowe (w odpowiednio uzasadnionych przypadkach), konserwacja i naprawy sprzętu 
komputerowego, wymiana/materiały zapasowe do sprzętu komputerowego wymaganego  
do realizacji projektu; 

3.4 Inne (proszę podać)  
Sprzęt laboratoryjny, maszyny, przyrządy, narzędzia, sprzęt wystawienniczy, odczynniki  
do badań, inne przedmioty potrzebne do realizacji projektu (niekoniecznie mieszczące się  
w kategorii sprzęt); 



     USŁUGI 

Linia budżetowa Przykłady kosztów kwalifikowalnych 

4.1 Personel techniczny 
Koszty powiązane z zewnętrznymi usługami o charakterze  technicznym zakontraktowanymi w celu 
realizacji projektu; 

4.2 Publikacje 
Publikacje strategii, podręczników, raportów z badań, itp. niezwiązanych z działaniami 
promocyjnymi; 

 
4.3 Studia, badania 

Oceny (inne niż ocena projektu), badania zewnętrzne, plany projektowe, dokumentacja techniczna  
(z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokumentacja techniczna jest przedmiotem dofinansowania przyznanego 
z mocą wsteczną, w takich przypadkach koszty dokumentacji technicznej będą uwzględnione w 6 linii 
budżetowej), ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, studium wykonalności inwestycji, inne 
zewnętrzne ekspertyzy i usługi związane z inwestycjami, podróże i zakwaterowanie dla dostawców 
usług, itp.; 

4.4 Koszty audytu 
zewnętrznego 

Koszty weryfikacji wydatków w ramach projektu; 

4.5 Koszty ewaluacji Ewaluacja projektu; 



    USŁUGI 

Linia budżetowa Przykłady kosztów kwalifikowalnych 

4.6 Tłumaczenia pisemne i 
ustne 

Tłumaczenia niezwiązane z organizacją konferencji, spotkań i seminariów; 

4.7 Usługi finansowe (koszty 
gwarancji bankowych itp.) 

Udzielanie gwarancji wydanych przez bank lub inną instytucję finansową, opłaty bankowe  
za otwarcie i administrowanie kontem(-ami), jeśli otwierane jest osobne konto, koszty przelewów; 

4.8 Koszty organizacji 
konferencji/seminariów 

Usługi związane z organizacją i realizacją wydarzeń czy spotkań  
(np. wynajem pomieszczeń, catering, tłumaczenia, prelegenci zewnętrzni), podróże  
i zakwaterowanie dla uczestników i prelegentów; 

4.9 Działania promocyjne 

Usługi związane z promocją, komunikacją, reklamą, informowaniem (np. projektowanie, 
edytowanie, drukowanie, dystrybucja broszur, ulotek, publikacji, publikowanie artykułów 
promocyjnych, wkładek do gazet, komunikatów prasowych, artykułów promocyjnych), 
opracowanie strony internetowej, modyfikacje i aktualizacje; 

4.10 Inne (proszę podać) 
Usługi notarialne, prawa własności intelektualnej, inne usługi związane z działaniami w ramach 
projektu. 



       KOMPONENT INFRASTRUKTURALNY 

Definicja: wydatki związane z finansowaniem infrastruktury i robót budowlanych.  

Linia „Infrastruktura i roboty budowlane” dotyczy także wydatków związanych z finansowaniem powstania 
infrastruktury, które nie wchodzą w zakres innych linii budżetowych. Obejmuje to koszty przygotowania 
placu budowy, dostawę, obsługę, instalację, remonty i zakup gruntów lub budynku, inne koszty związane  
z planowanymi pracami, np.: koszty dostaw, łącznie z zakupem środków trwałych, koszty dokumentacji 
technicznej, jeśli zostały poniesione przed wdrożeniem projektu na podstawie dofinansowania 
przyznanego retroaktywnie.  

 

WAŻNE !! 

Projekty dwuetapowe (obejmujące przygotowanie dokumentacji technicznej i realizację inwestycji)  
nie otrzymają wsparcia. Jednakże, koszt dokumentacji technicznej i studium wykonalności może być 
przedmiotem grantu retroaktywnego. 

 

 



         KOSZTY ADMINISTRACYJNE 

 

Definicja: wydatki związane z kosztami biurowymi i administracyjnymi: 

 ryczałt do 7% kosztów kwalifikowalnych po odjęciu kosztu 
komponentu infrastrukturalnego; 

 nie mogą obejmować kosztów niekwalifikowalnych, ani kosztów już 
zadeklarowanych w innej pozycji budżetowej; 

 metoda kalkulacji musi zostać przedłożona wraz z wnioskiem  
o dofinansowanie; 

 co do zasady, finansowanie kosztów pośrednich na podstawie 
ryczałtu nie musi być poparte dokumentami księgowymi.  

 



         KOSZTY ADMINISTRACYJNE 

 

 

 

KOSZTY 
POŚREDNIE 

MEDIA 

CZYNSZ 

SPRZĄTA- 
NIE 

LICENCJE 

TELEFONY 

POCZTA 

ARCHIWI- 
ZACJA 

OBSŁUGA 
BANKU 



              

        KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 
 

 zadłużenie i opłaty związane z obsługą zadłużenia (odsetki); 

 rezerwy na straty lub zobowiązania; 

 koszty zadeklarowane przez beneficjenta i już sfinansowane  
z budżetu UE lub z budżetu federalnego/regionalnego/lokalnego 
Federacji Rosyjskiej. 

 zakup gruntów lub budynków na kwotę przekraczającą 10% 
wydatków kwalifikowalnych danego projektu; 

 straty z tytułu różnic kursowych; 

 

 



        KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 

 cła, podatki i opłaty, w tym VAT, z wyjątkiem przypadków,  
gdy nie ma możliwości ich odzyskania na podstawie obowiązujących 
krajowych przepisów podatkowych; 

 pożyczki na rzecz osób trzecich; 

 grzywny, kary finansowe i wydatki związane ze sporami sądowymi; 

 wkłady rzeczowe; 

 inne koszty określone jako niekwalifikowalne w opisie pozycji 
budżetowych. 

 

 



   KURS WYMIANY WALUT 

 beneficjenci samodzielnie określają kurs wymiany walut 
w budżecie (publikowane na stronie INFOREURO nie są 
obligatoryjne); 

 ważne jest, aby oszacować kurs wymiany EUR/PLN  
i EUR/RUB realnie, ale też jak najbardziej bezpiecznie; 

 beneficjenci ponoszą ryzyko kursowe.  

 



WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 

CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH |    BARTOSZA GŁOWACKIEGO 14     |     10-448 OLSZTYN, POLSKA 

TELEFON: +48 89 722 81 10     |    FAX:   +48 89 722 81 09 

 

Dziękuję za uwagę! 


