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Zasady kwalifikowalności wydatków 
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Osi Priorytetowej Kultura i dziedzictwo 

Działanie 6.1 Infrastruktura kultury 
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1. Projekty muszą być realizowane zgodnie z następującymi zasadami: 

 

1.1 Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków: 

1) Rozliczanie wydatków metodami uproszczonymi nie ma zastosowania. 

2) Wszystkie wydatki w ramach projektów rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych 

wydatków. 

1.2 Wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu: 

 

 Wydatki na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych mogą być uznane 

za wydatki kwalifikowalne, jeśli zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu 

będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie i służą do dostosowania instytucji kultury 

do nowoczesnej działalności, np.: 

 instrumenty i akcesoria muzyczne; 

 sprzęt komputerowy i oprogramowanie; 

 urządzenia biurowe; 

 meble; 

 systemy zabezpieczające przed kradzieżą/włamaniem; 

 rolety, żaluzje, inne środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania domu, 

ośrodka, centrum kultury; 

 sprzęt/system nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny; 

 wyposażenie pracowni specjalistycznych, np. pracowni plastycznych (sztalugi, antyramy, 

piece ceramiczne, koła garncarskie itp.), muzycznych, baletowych, krawieckich, 

scenograficznych, fotograficznych (aparaty fotograficzne, obiektywy, lampy, statywy, 

akcesoria ciemniowe itp.), filmowych, multimedialnych (tablice interaktywne, sprzęt audio-

video, komputerowy, czytniki, tablety, oprogramowanie itp.), sal wystawowych (gabloty, 

systemy ekspozycyjne, manekiny itp.); sal teatralnych i kinowych (fotele teatralno-kinowe, 

kurtyny, wyposażenie audiovideo, rampy oświetleniowe, zaplecze techniczne itp.) 

 zakup wyposażenia w celu monitoringu i zabezpieczenia instytucji kultury jako element projektu 

stanowiący mniej niż 50% kosztów kwalifikowalnych. 

 Wskazane wydatki są kwalifikowalne, o ile nie wykluczają ich przepisy prawa wspólnotowego  

i krajowego dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej. 

 Wydatki na zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, aplikacji i usług z tym związanych 

w celu dostosowania instytucji kultury do nowoczesnej działalności 

 

1.3 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 wyposażenia, wydatki związane z audytem 

projektu; 

 Wydatki dodatkowe nie przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie; 

 Kolejna wersja studium wykonalności (kwalifikuje się jedna wersja dokumentu: opracowanie 

lub aktualizacja); 

 Zakup środków transportu (np. pojazdy, przyczepy, łodzie); 

 Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach wydatków bieżących; 

 Koszty bieżących napraw sprzętu; 

 Wydatki na szkolenia pracowników (z wyłączeniem przeszkolenia przez Wykonawcę, 

pracowników Beneficjenta w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu nabytego w ramach 

projektu); 

 Wydatki na wyposażenie stanowisk pracy związanych z obsługą administracyjną i socjalną; 

 Wydatki związane z angażowaniem personelu; 



 

 
 

 Koszty pośrednie; 

 Wydatki na dostęp do internetu (np. abonament); 

 Wydatki na utrzymanie zakupionego wyposażenia i bieżącą jego eksploatacje po zakończeniu 

etapu realizacji projektu w tym opłaty za usługi dodatkowe, np. prowadzenie serwisu www, 

hosting, kolokacja serwerów, rejestracja i utrzymanie domen (koszty ponoszone po okresie 

realizacji projektu oraz odnoszące się do fazy eksploatacyjnej projektu); 

 Wydatki związane z opieką serwisową/asystą techniczną sprzętu i oprogramowania zakupionego 

w ramach projektu (koszty ponoszone po okresie realizacji projektu oraz odnoszące się do fazy 

eksploatacyjnej projektu); 

 Wydatki związane z nabyciem usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (koszty ponoszone 

po okresie realizacji projektu oraz odnoszące się do fazy eksploatacyjnej projektu); 

 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 (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);  

 Wydatki na promocję projektu w przypadku projektów objętych pomocą publiczną udzielaną na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy 

inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020;  

 Wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju pomocy 

inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020; oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;  

 Inne wydatki poniesione niezgodnie z typem projektu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie 

nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22. 

1.4 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.  

 


