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1. Projekty muszą być realizowane zgodnie z następującymi zasadami: 

 

1.1 Wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu: 

1.1.1 Nadzór: 

W przypadku robót budowlanych nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski są kwalifikowalne  

pod warunkiem umieszczenia takiej kategorii wydatku we wniosku o dofinansowanie projektu 

stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Jednocześnie koszty te powinny być 

związane (zintegrowane) z kosztami inwestycyjnymi, tj. powinny być ponoszone w tym samym czasie, 

co prace na gruncie, budynkach, maszynach oraz powinny być uznawane za część inwestycji.  

 

1.1.2 Inwestor zastępczy oraz Inżynier kontraktu: 

Wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę/Beneficjenta na rzecz inwestora zastępczego/inżyniera 

kontraktu w ramach RPO WiM 2014-2020 będzie stanowił koszt kwalifikowalny, o ile wydatek został 

przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i umowie/uchwale o dofinansowanie projektu 

oraz został poniesiony zgodnie z niniejszymi zasadami. Inwestor zastępczy/inżynier kontraktu 

powinien być wybierany zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

1.2 Różnice kursowe:  

W sytuacji gdy wydatek jest ponoszony w walucie innej niż PLN, za kwalifikowalne uznaje się różnice 

kursowe powstałe w wyniku płatności w walutach obcych. 

 

1.3  Wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu: 

1.3.1 Roboty budowlane: 

 Wydatki na zakup materiałów lub robót budowlanych mogą być uznane za wydatki 

kwalifikowalne, jeśli zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu; 

 Wydatki na przebudowę urządzeń obcych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli konieczność 

ich przebudowy wynika z projektu budowlanego; 

 Wydatki na odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót mogą być uznane za 

kwalifikowalne, jeśli obowiązek odtworzenia nawierzchni drogi wynika z zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego;  

 Wydatki na odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości na czas prowadzenia robót 

budowlanych lub za utracone zbiory mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały 

przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu; 

 Wydatki związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy mogą być uznane 

za kwalifikowalne, jeśli nie jest możliwy swobodny dostęp do terenu budowy z drogi publicznej; 

 Roboty zamienne mogą stanowić wydatek kwalifikowalny jeżeli są potwierdzone protokołem 

konieczności do wysokości nie przekraczającej wartości robót pierwotnie założonych; 

 Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz za zajęcie pasa drogowego mogą zostać uznane  

za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione przez Beneficjenta na rzecz innego podmiotu; 

 W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego powinno określać warunki przywrócenia pasa do poprzedniego stanu użyteczności. 

W przypadku, gdy zezwolenie nałożyło na Beneficjenta obowiązek odtworzenia nawierzchni drogi 

poza pasem prowadzonych robót, to wydatki związane z odtworzeniem jezdni poza pasem 

prowadzonych robót, będą mogły być uznane za kwalifikowalne; 

 W przypadku projektów realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj istnieje możliwość 

złożenia projektu do dofinansowania tylko w przypadku, gdy inwestycja jest gotowa  

do realizacji, tzn. na etapie składania wniosku o dofinansowanie posiada już pełną dokumentację 

techniczną (projekt budowlany/wykonawczy).  

 

 

 



 

 
 

1.3.2 Dochód incydentalny: 

Przez dochód incydentalny rozumie się dochód, który nie jest związany z działalnością operacyjną 

Beneficjenta, np. dochód z tytułu odsprzedaży drewna, złomu. 

Jednakże jeśli dochody incydentalne są istotne, powinny być uwzględnione podczas obliczenia luki 

finansowej dla projektu oraz wykorzystane do sfinansowania części kosztów inwestycyjnych projektu. 

W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu wystąpią incydentalne dochody, które nie zostały 

przewidziane w analizie finansowej dla projektu, obowiązują następujące zasady: 

1) jeżeli wydatki związane z wygenerowanymi dochodami (np. koszty wycięcia drzew  

lub krzewów albo koszty pozyskania złomu, który następnie zostanie sprzedany) stanowią 

wydatki kwalifikowalne w ramach projektu, uzyskany dochód (rozumiany jako różnica między 

przychodem, a kosztem związanym z uzyskaniem tego przychodu) pomniejsza wydatki 

kwalifikowalne w ramach projektu, przy czym przez wydatki związane z wygenerowanymi 

przychodami należy rozumieć jako dodatkowe wydatki związane z uzyskaniem przychodów, 

które nie zostały uwzględnione w ramach kosztów projektu, 

2) w przypadku, gdy związane z wygenerowanymi dochodami nie stanowią wydatków 

kwalifikowalnych w ramach projektu, uzyskany dochód nie pomniejsza wydatków 

kwalifikowalnych w ramach projektu. 

 

1.4 Wydatki niekwalifikowalne dla projektu: 

 Podatek od czynności aportu wnoszonego do spółek prawa handlowego i cywilnego; 

 Wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności/biznes planu lub ich 

elementów powyżej 10.000,00 zł; 

 Wydatki operacyjne, np. dotyczące fazy eksploatacji inwestycji, wydatki związane z audytem 

projektu; 

 Roboty budowlane dodatkowe nie przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie; 

 Kolejna wersja studium wykonalności/biznesplanu, dokumentacji technicznej (kwalifikuje 

się jedna wersja dokumentu: opracowanie lub aktualizacja); 

 Roboty realizowane metodą gospodarczą, tzn. samodzielne wykonywanie prac na budowie  

oraz samodzielny zakup materiałów budowlanych; 

 W przypadku projektów podlegających pomocy publicznej koszty sporządzenia dokumentacji 

powykonawczej oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji związanych z realizacją nowej 

inwestycji; 

 Wydatki na inżyniera kontraktu poniesione w okresie gwarancyjnym (po zakończeniu robót 

budowalnych) stanowią koszt niekwalifikowalny; 

 Roboty budowlane polegające na bieżących remontach i konserwacji, tj. działania przywracające 

stan pierwotny infrastruktury drogowej bez poprawy paramentów technicznych drogi; 

 Drogi wewnętrzne, dojazdy do posesji oraz drogi serwisowe znajdujące się poza pasem 

drogowym; 

 Budowa/przebudowa/remont płatnych parkingów; 

 Zakup środków trwałych, w tym środków transportu; 

 Wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu dotyczące: wynagrodzeń, innych świadczeń 

dla osób fizycznych, pozostałych wydatków bieżących i wydatków związanych z ogólnym 

zarządem (z wyłączeniem punktu 1.1); 

 Wydatki na promocję projektu poniesione niezgodnie z Wytycznymi MR w zakresie informacji  

i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 3 listopada 2016 r., 

Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji z 14 czerwca 2016 r. oraz niniejszymi Zasadami (koszty promocji 

zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu nie mogą przekroczyć 2% wydatków 

kwalifikowanych wniosku pierwotnie złożonego i nie mogą być wyższe niż 100.000,00 zł brutto); 

 Koszty pośrednie; 

 Inne wydatki poniesione niezgodnie z typem projektów uwzględnionym w SzOOP Infrastruktura 

transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym. 



 

 
 

 

1.5 W przypadku, gdy informacje zawarte w przedmiotowym załączniku stoją w sprzeczności  

z Wytycznymi Ministra  właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, to stosuje się wprost Wytyczne Ministra 

 właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   

 


