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Komunikat dotyczący konkursu 
nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/16 

 
ogłoszonego w ramach 

Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu 
Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form 
kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 
Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych 
 
Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono 
następującą zmianę w Regulaminie konkursu, tj.:  
 
W pkt 3.8.4 „Cross financing i środki trwałe w projekcie” (str. 26) dotychczasowy zapis:  
 

„Wnioskodawca jest zobowiązany już na etapie przygotowania projektu i wniosku 
o dofinansowanie projektu przewidzieć kategorie wydatków kwalifikujące się do finansowania  
w ramach środków trwałych i cross-financingu.  

Środki trwałe ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu dzielą się 
na: 

1) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu, 

2) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu. 

Wydatki na zakup środków trwałych mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem ich 
bezpośredniego wskazania we wniosku o dofinansowanie projektu wraz z uzasadnieniem dla 
konieczności ich zakupu. 

W ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup 
środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 zł netto w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie 
takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności  
w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami.  

Katalog rodzaju wydatków jest ograniczony i obejmuje wyłącznie: 

− zakup nieruchomości; 
− zakup infrastruktury, przy czym przez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na 

stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, 
zainstalowanie windy w budynku; 



 

 

− dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. 

Zakup środków trwałych , za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków 
trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi 
wydatku w ramach cross-financingu. 

Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powyżej dopuszczalnej kwoty określonej  
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne. Wydatki w ramach 
projektu na zakup środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich mogą wynosić maksymalnie 
10% wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym łączna wartość wydatków poniesionych na 
zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 10% 
wydatków kwalifikowalnych projektu.  

Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie są wykazywane w ramach kosztów 
pośrednich. Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach cross-financingu uzasadniane  
i opisywane są w polu uzasadnieniu kosztów znajdującym się pod szczegółowym budżetem 
projektu.” 

 
otrzymuje brzmienie:  
 

„Wydatki w ramach projektu nie mogą stanowić wydatków objętych cross – financingiem.  

Wnioskodawca jest zobowiązany już na etapie przygotowania uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu zintegrowanego i pełnego wniosku o dofinansowanie przewidzieć 
kategorie wydatków kwalifikujące się do finansowania w ramach środków trwałych. 

Środki trwałe ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu dzielą się 
na: 

1) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu, 

2) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu. 

Wydatki na zakup środków trwałych mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem ich 
bezpośredniego wskazania we wniosku o dofinansowanie projektu wraz z uzasadnieniem dla 
konieczności ich zakupu. 

Zakup środków trwałych będzie kwalifikowany jedynie gdy ma na celu wspomaganie 
procesu wdrażania projektu. W ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków 
poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 zł 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu nie może przekroczyć 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

Zakup środków trwałych , za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków 
trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi 
wydatku w ramach cross-financingu. 

Wartość środków trwałych zakupionych w ramach kosztów bezpośrednich w projekcie może 
wynosić maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.” 

W załączeniu uaktualniony w w/w zakresie Regulamin konkursu obowiązujący od dnia 29.06.2016 
roku.  
 


