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w za^^czeniu przekazuj? Partstwu interpretacj^ IZ PO WER nt. zasad wnoszenia wWadu niepieni^inego w 
postaci Srodk6w trwaiych w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwdj zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnoici wydatkdw w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6j'no&ci na lata 2014-2020. 
Uprzejmie prosz? o jej stosowne wykorzystanie przy opracowaniu reguiaminu konkursu oraz na etapie 
oceny a potem realizacji projekt6w PO WER. 
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Za^cznik (1): Zasady wnoszenia wkfadu niepieni^inego w postaci §rodk6w trwalych w projektach 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 
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Zasady wnoszenia wktadu niepieni^znego w postaci srodk6w trwalych w projektach realizowanych 
w ramach Prograniu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020 

Zgodnie z treSci^ podrozdzia^u 6.10 pkt 1 Wytycznych wWad niepieni^iny to stanowi^cy cz^S6 lub cab66 
wWadu wtasnego wydatek kwalifikowalny, wniesiony na rzecz projektu, .nieprzekazany beneficjentowi 
w formie dofinansowania. Mo ie byd on wnoszony przez beneffcjenta ze sWadnik6w jego maj^tku lub 
z majqtku innych podmiot6vy, jeiel i moiliwoSd taka wynika z przepis6w prawa oraz zostanie to uj^te 
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci Swiadczert wykonywanych przez wolontariuszy. 
Oznacza to, ±e wWad wtasny nlepieni^2ny powlnien byd co do zasady w posiadaniu beneficjenta przed 
okresem realizacji projektu (wyj^tkiem jest wklad w postaci Swiadczert wolontariuszy). 

WWad wlasny niepieni^iny naleiy odr62ni6 od amortyzacji oraz wWadu w^asnego pieni?2nego, kt6ry stanowi 
opiacenie przez beneficjenta ze Srodk6w w^asnych wydatkbw kwalifikowalnych w projekcie, 
np.: w postaci zaplaty za wynagrodzenie personelu projektu, za wynajem sali lub utrzymanie powierzchni 
biurowych. 

Co do wyceny wktadu wiasnego naleZy zwr6cid uwag^ po pien/vsze na zapisy podrozdziatu 6.10 Wytycznych 
Wklad niepieni^iny, a po drugie podrozdziatu 6.2 Ocena kwalifikowalno^ci wydatku. Ka2dy wydatek 
w projekcie, bez wzgl^du na to czy dotyczy dofinansowania czy wktadu wlasnego, musi byd bowiem 
racjonalny, efektywny i bezpoSrednio zwi^zany z celami projektu. W praktyce oznacza to, ie beneficjent we 
wniosku p dofinansowanie powinien rozwaiyd, co dokteidnle wnosi jako wWad wtasny uwzgl^dniaj^c'cele 
i potrzeby projektu, co podlega ocenie w trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie. 

Tym samym, beneficjenci planujqcy wnieSd wktad wtasny do projektu zwi^zany z wykorzystaniem Srodkdw 
trwatych oraz wartoSci niematerialnych i. prawnych powinni zwrdcid uwag^ na' r62ny sposdb wnoszenia 
wktadu wtasnego do projektu, w za\etnotc\ bd rodzaju Srodka trwatego (podrozdziat 6.12.1 Wytycznych): 

a) Srodki trwate bezpoSrednio powiqzane z przedmiotem projektu (np. wyposa±enie pracowni 
komputerowych w szkole, wniesienie do projektu nieruchomoSci lub jej cz^6ci), 

b) Srodki trwate wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdra2ania projektu {np. rzutnik na szkolenia, 
wynajem sal szkoleniowycti), 

tyiko bowiem te op|sane. w. Jit. a mog^ byd wniesione do projektu w catoSci na podstawie operatu 
szacunkowego, stanowi^cego wyceny wktadu wtasnego niepieni?2nego, np. wnlesiona jako wktad wtasny 
niepieni?2ny mo ie byd nieruchomoSd lub jej cz^Sd na potrzeby otwarcia punktu przed szko In ego, ktdry ma 
funkcjonowad w okresie i po okresie jego realizacji lub Srodki trwate w ramachi wyposa^enia pracowni 
komputerowycti w szkole. 

Dodatkowo, beneficjenci powinni przeanalizowad sposdb wnoszenia wktadu wtasnego w zaIeinoSci od 
posiadanycti sktadnikdw maj^tku. 

Je±eli bowiem na etapie sktadania wniosku o dofinansowanie posiadaia 6rodki trwate, np.: nieruchomoSd to 
kwalifikowalne mog^ byd: 

a) w przypadku lit. a: 

- wkfad niepleni^iny do wysokoSci ceny rynkowej nieruchomoSci lub jej cz^Sci wnoszonej do 
projektu - je^eli przeznaczaj^ nieruchomoSd bezpoSrednio na cele projektu w trakcie jego trwania 
i po zakohczeniu realizacji (patrz lit. a powy^ej); wktadem jest wartoSd catej nieruciiomoSci lub jej 
cz^Sci wnoszonej do projektu. W przypadku pozostatycti Srodkdw trwatych sq one kwalifikowalne 
zgodnie z zapisami podrozdziatu 6.10 Wytycznych. 

b) w przypadku lit. b: 

- odplsy amortyzacyjne dokonane w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do wykorzystania 
nieructiomoSci w celu realizacji projektu lub - je2eli nieructiomoSd zostata ju2 catkowicie 
zamortyzowana, 

- wktad niepienl^iny do wysokoSci odpisdw amortyzacyjnycti za okres realizacji projektu 
wyliczonych na podstawie ostatniej stawki amortyzacyjnej proporcjonalnie do wykorzystania 
nieructiomoSci w celu realizacji projektu, 
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- wklad niepieni^iny do wysokoSci kosztu wynajmu wynikaj^cego ze stawek rynkowych, 
w szczeg6lnoSci zgodnego ze stawkami obowi^zuj^cymi u beneficjenta\ proporcjonalnie do 
wykorzystania nieruchomoSci w celu realizacji projektu. 

Dodatkowo w obu przypadkach kwalifikowalny mote byt wkted pieni^iny jako koszt utrzymanta Srodka 
trwalego, np.: nieruchomoSci lub jej cz^feci, wyJqcznie w przypadku jeSii nie stanowi to podwbjnego 
finansowania tego samego wydatku, np.: jeSli koszt utrzymania nieruchomo6ci nie by^ uwzgl^dniony 
w kwocie je] wynajmu. 

Jeieli jednak na etapie sWadania wniosku o dofinansowanie nie posiadaia 5rodka trwateqo. a planuia iego 
wvkorzvstanle do proiektu to kwalifikowalny mo2e byd wklad wtasny pieni^±ny w wysokofeci koszt iw 
poniesionych na pozyskanie Srodka trwalego, np. koszt zakupu, wynajmu, leasingu lub amortyzacji, zgodnie 
z Wytycznymi. 

\Z PO WER zwraca uwag?, i i przy planowaniu wnoszenia do projektu Srodk6w trwalych naleiy mied na 
uwadze zapisy catego podrozdzialu 6.12 Wytycznych, a tak2e klerowad s i^ zasad^ racjonalnoSci, 
efektywnoSci I zgodnoSci wydatku z celami projektu zgodnie z rozdziatem 6.2 Wytycznych. 

Opracowano w Instytucji Zarzqdzajqcej PO WER' 

l^arszawa, 26 paidziemika 2015 r. 

^ W przypadku beneficjent6w prowadz^cych dziatalnoS6 gospodarczq polegaj^c^ ml.In. na wynajmie sal szkoleniowych, 
wktad niepieni^iny kwalifikowalny jest maksymalnie do wysdkoSci stawek stosowanych przez te podmioty w ich 
komercyjnej dzialalno6d. 
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