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Podstawy prawne 

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i 
rady (UE) nr 1303/2013 

Ustawa z dn. 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków 
pomocy technicznej na lata 2014-2020 

 



 
 
 

 

przygotowanie, 
zarządzanie, 
monitorowanie, 
ewaluacja, informacja 
i komunikacja, 
tworzenia sieci 
tematycznych, 
rozpatrywania skarg  
oraz kontroli  i audytu 
 
 
 
 
 

zmniejszanie 
obciążenia 
administracyjnego 
dla beneficjentów, 
w szczególności w 
zakresie budowy i 
rozwoju systemów 
elektronicznej 
wymiany danych 

wzmocnienie 
potencjału 
instytucji oraz 
beneficjentów 
zaangażowanych w 
realizację funduszy 
polityki spójności 

wzmocnienie 
potencjału 
właściwych 
partnerów oraz 
wymiany dobrych 
praktyk między 
nimi. 



 Kwalifikowalność wydatków  
przykład nr 1 Nagrody  
 

Czy można w 100 % sfinansować nagrody dla 
osób, których wynagrodzenie jest kwalifikowalne 
w 50% ? 
Tak pod warunkiem, że są przyznane wyłącznie  
za pracę związaną z polityką spójności. 
Warunek: Uzasadnienie! 
 



 Kwalifikowalność wydatków  
przykład nr 2 Nagrody 
 

Czy można w 100 % sfinansować nagrody dla 
osób, których wynagrodzenie jest kwalifikowalne 
jedynie w 20% ? 
 
Nie. Jest możliwość sfinansowania takiej nagrody 
jedynie proporcjonalnie do kwalifikowalności 
wynagrodzenia. 



  
 
 
Kwalifikowalność wydatków  
przykład nr 2 Dodatki zadaniowe 
 
Czy jest możliwość przyznania pracownikowi 
dodatku za udział w ocenie wniosków o 
dofinansowanie w KPO i sfinansowania go w 100 % 
dla pracownika którego wynagrodzenie zasadnicze: 
 a) jest niekwalifikowalne? 
 b) dla pracownika, którego wynagrodzenie jest 
kwalifikowalne w 30%? 
 
 
 
 
 
 



  
Kwalifikowalność wydatków  
przykład nr 2 Dodatki zadaniowe 
 
a) w uzasadnionych przypadkach pod warunkiem 
uzyskania zgody IZ  
b) wymaga udokumentowania , że został przyznany 
wyłącznie za realizację zadań związanych z 
wdrażaniem funduszy polityki spójności  
 
 
 
 
 



 Kwalifikowalność wydatków  
przykład nr 3 AGD 
 
Czy kwalifikowalny jest zakup serwisu do kawy 
(filiżanki oraz talerze)? 
 
Zakup artykułów gospodarstwa domowego jest 
wydatkiem niekwalifikowalnym. 
 
 
 
 
 



 Kwalifikowalność wydatków  
przykład nr 3 Szkolenia  
 
Czy kwalifikowalny jest koszt kursu fotografii dla 
pracownika, którego wynagrodzenie jest 
kwalifikowalne w 50%? 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
Kwalifikowalność wydatków  
przykład nr 3 Szkolenia  
 
Czy kwalifikowalny jest koszt kursu języka 
hiszpańskiego dla pracownika, którego 
wynagrodzenie jest kwalifikowalne w 50%? 
 
Kwalifikowalne są wydatki poniesione na naukę 
języków urzędowych UE, chyba że uzasadnione 
jest na danym stanowisku finansowanie nauki 
innego języka. 
 
 
 
 
 
 



 
skrzynka kwalifikowalność 

kwalifikowalność.popt@miir.gov.pl 


