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I NABÓR WNIOSKÓW W PWT PL-RU 2014-2020  

BUDŻET 
 

BUDŻET PROJEKTU 
 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

    Budżet projektu może zawierać: 

Bezpośrednie  Pośrednie 

LB1 Koszty personelu  

LB2 Koszty podróży i pobytu  

LB3 Wyposażenie i dostawy  

LB4 Usługi  

LB7 Koszty administracyjne  

LB6 Komponent infrastrukturalny  

Więcej informacji na temat 
kwalifikowalności kosztów 
można znaleźć w 
Podręczniku Programu, część 
1 - wnioskodawca 
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Umowa o pracę  
w pełnym 

wymiarze godzin 

LB1 KOSZTY PERSONELU: 
FORMY ZATRUDNIENIA (1) 

 

1. Osoba zatrudniona w organizacji zostaje 
oddelegowana do projektu, czas pracy 

określony % lub godzinowo 
lub 

2. Zostanie utworzone nowe stanowisko pracy, 
zatrudnienie na niepełny etat 

1. Osoba zatrudniona w organizacji zostaje 
oddelegowana w 100% czasu pracy do projektu 

lub 
2.  Zostanie utworzone nowe stanowisko pracy, 

zatrudnienie na pełny etat 

Umowa o pracę w 
niepełnym 

wymiarze godzin 

Już zatrudniony pracownik  

Zatrudnienie nowej osoby  

Już zatrudniony pracownik  

Zatrudnienie nowej osoby  

Umowa inna niż 
umowa o pracę 

LB1 KOSZTY PERSONELU: 
FORMY ZATRUDNIENIA (2) 

 

Umowa cywilnoprawna może być zawarta  
z osobą spoza instytucji Beneficjenta.  

Zawieranie takich umów podlega zasadom 
udzielania zamówień w projektach. 

UWAGA 
Co do zasady, nie jest możliwe angażowanie pracownika Beneficjenta  
do wykonywania zadań w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
Jedynym możliwym wyjątkiem jest wykonanie określonego dzieła.  

Umowa cywilnoprawna lub inna 
umowa mająca zastosowanie 
zgodnie z ustawodawstwem 

krajowym 
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LB1 KOSZTY PERSONELU: 
SZCZEGÓLNE WARUNKI 

 

Koszty nie mogą przekraczać kosztów 
standardowo ponoszonych w organizacji 
Beneficjenta 

Realizacja projektu nie może być traktowana 
jako uzasadnienie do sztucznego 
podwyższenia wynagrodzeń 
   

Procent/liczba godzin muszą być wskazane 
w opisie linii budżetowej i wyrażone liczbą 
jednostek – nie stawką jednostkową 

Koszty wynagrodzenia personelu 
przygotowującego raport końcowy 
projektu są kwalifikowalne  
(za 3 miesiące od zakończenia realizacji) 

Koszty muszą być obliczone i ujęte w 
budżecie osobno dla każdego stanowiska, 
jeśli wynagrodzenia rozliczane są jako 
koszty rzeczywiste tj. powyżej 50 000 EUR 

Wynagrodzenia w projekcie 
nieprzekraczające 50 000 EUR mogą być 
rozliczane w formie ryczałtu  

Umowy na usługi z osobami prawnymi nie 
mogą być ujęte w kosztach personelu tylko 
w LB4 

 
LB1 KOSZTY PERSONELU:  

WYJAŚNIENIE I UZASADNIENIE KOSZTÓW 
 

 Uzasadnienie niezbędności stanowiska dla realizacji projektu 

 Wskazanie zakresu obowiązków 

 Wskazanie formy zatrudnienia (rodzaj umowy) 

 Określenie procentu czasu pracy w projekcie (lub liczby godzin) 

 Jasna kalkulacja kosztów  

 Ujęcie wszystkich składników dodatkowych do wynagrodzeń  

np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie regulaminowe 

 



4 

LB2 KOSZTY PODRÓŻY: 
SZCZEGÓLNE WARUNKI 

 

Podróż musi być związana z realizacją projektu  

Dokonując wyboru środka transportu i 
zakwaterowania należy kierować się zasadami 
należytego zarządzania finansami i efektywności 
kosztowej 

Każdy wydatek pokryty przez „per diems”,  
nie będzie kwalifikowalne jako osobny koszt 

Koszty podróży ekspertów zewnętrznych i 
dostawców usług, jak również osób fizycznych 
innych niż personel zatrudniony do projektu musza 
być uwzględnione w LB4 

Koszty podróży i zakwaterowania związane  
z działaniami  prowadzonymi poza obszarem 
Programu są kosztami kwalifikowalnymi  
(ale tylko na terenie Polski lub Rosji) 

W żadnym przypadku dzienne stawki nie mogą 
przekraczać stawek opublikowanych przez KE  

Stawki KE za każdy dzień obejmują dietę, 
zakwaterowanie, posiłki i lokalne podróże   

„Per diems” przedstawione w budżecie  
powinny być rozumiane jako koszty na 
dobę tj. muszą obejmować noclegi 

LB2.2 PRZYGOTOWANIE SILNEGO 
PARTNERSTWA: KWOTA RYCZAŁTU 

 

 5 000 EUR        
na projekt 

Koszty podróży i pobytu 
związane ze wspólnym 

przygotowaniem projektu 
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LB3 WYPOSAŻENIE I DOSTAWY  
 

Wszystkie koszty podlegają obowiązującym 
przepisom  i zasadom udzielania zamówień  

Koszty zakupu sprzętu są kwalifikowalne, 
jeśli będzie on wykorzystywany na 
potrzeby realizacji projektu  

Kwalifikowalne są pełne koszty zakupu 
sprzętu (łącznie z kosztami dostawy i 
instalacji) 

Dostarczenie sprzętu jako wkładu 
rzeczowego jest niekwalifikowalne 
 

Sprzęt nie może zostać zakupiony lub 
wypożyczony od innego beneficjenta 
projektu 

Koszt sprzętu zakupionego wcześniej  
z innego projektu finansowanego ze 
środków UE nie będzie kwalifikowalny 
(zakaz podwójnego finansowania) 

Sprzęt będzie musiał być  
wykorzystywany zgodnie z celami 
projektu w ciągu pięciu lat od jego 
zakończenia (płatność końcowa) 

LB4 USŁUGI: SZCZEGÓLNE WARUNKI 
 

 Koszty powinny być ściśle powiązane z projektem lub wynikać bezpośrednio  

z wymogów nałożonych przez Rozporządzenie wykonawcze KE (897/2014)  

 Nie mogą być ujęte w żadnej innej linii budżetowej 

 Koszty usług podlegają zasadom udzielania zamówień 

 Zamówienie na świadczenie usług nie może zostać przyznane innemu 

Beneficjentowi projektu 

 Koszty podróży i zakwaterowania ekspertów zewnętrznych powinny być 

uwzględnione w zawartej umowie  
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LB6 KOMPONENT INFRASTRUKTURALNY: 
SZCZEGÓLNE WARUNKI 

 
 Koszty podlegają zasadom udzielania zamówień 

 Zakup gruntów/budynków nie może przekroczyć 10% łącznych wydatków 

kwalifikowalnych w ramach projektu 

 Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające własność gruntów i/lub 

budynków 

 Koszty w ramach grantu retroaktywnego wskazane w oddzielnej podlinii 

  W okresie pięciu lat od zakończenia projektu nie może nastąpić istotna 

zmiana prowadząca do naruszenia pierwotnych celów infrastruktury 

 
 

GRANT RETROAKTYWNY I KOSZTY 
PRZYGOTOWAWCZE 
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LB7 KOSZTY ADMINISTRACYJNE 
 

 Do 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem 
komponentu infrastrukturalnego 

 Obliczane na podstawie indywidualnego budżetu każdego Beneficjenta 
 Wyliczone zgodnie z metodologią dołączoną do FA 
 Koszty, które nie są bezpośrednio związane z realizacją projektu,  

ale są niezbędne do jego realizacji 
 Nie mogą zawierać kosztów już zadeklarowanych w innych LB 
 Sprzęt biurowy, meble, sprzęt i oprogramowanie IT, koszty kontroli i audytu 

nie mogą być zawarte w LB7 
 Przy raportowaniu nie będą musiały być poparte dokumentami 

potwierdzającymi wydatki. 

 
 

Czy każdy z Beneficjentów powinien zaplanować taką samą 
kwotę w budżecie? 

ZBALANSOWANY BUDŻET 
 

NIE 

TAK 
Budżet powinien być zrównoważony pod względem 

powiązania z działaniami, wskaźnikami produktu oraz 
zakresem zadań każdego Beneficjenta 
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WYDATKI KWALIFIKOWALNE:  
 

WPŁYWY: 
 

ZASADA NON-PROFIT 

Koszty personelu 

Koszty podróży i diety 

Wyposażenie i dostawy 

Usługi 

Komponent infrastrukturalny 

Koszty administracyjne (max. 7%) 

Dofinansowanie UE  

Dofinansowanie FR (jeśli dotyczy) 

Przychód (np. ze sprzedaży biletów) 

Odsetki od otrzymanych zaliczek 

Wkład własny 

Przychody i odsetki do 10% kosztów 
kwalifikowalnych mogą być 

wykorzystane jako wkład własny  

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! 


