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URBACT II

• Zasady kwalifikowalności wydatków oraz 
budŜet projektu zostały określone w 
Dokumencie technicznym URBACT II, 
który został zatwierdzony przez Komitet 
Monitorujący w dniu 21.11.2007 r.



BudŜet projektu

• Tabela bud Ŝetowa w Formularzu Wniosku przewiduje 
podział na nast ępuj ące linie bud Ŝetowe: 
– 1) Koordynacja projektu (w tym koszty zarządu ogólnego) Koszty 

ogólne, koszty administracyjne, koszty prawne, itp.;
– 2) Personel - Koszty personelu zatrudnionego przez instytucje 

partnera/partnera wiodącego oficjalnie wyszczególnione w 
Formularzu Wniosku; 

– 3) Organizacja spotkań - Koszty organizacji spotkań, konferencji 
i seminariów (miejsce, tłumaczenie symultaniczne, catering itp.);

– 4) PodróŜ i zakwaterowanie - Koszty podróŜy i zakwaterowania 
personelu i ekspertów zaangaŜowanych w działania projektu;



BudŜet projektu

• Tabela bud Ŝetowa w Formularzu Wniosku przewiduje 
podział na nast ępuj ące linie bud Ŝetowe: 
– 5) Komunikacja i rozpowszechnianie informacji - Koszty 

biuletynu, broszur, innych narzędzi komunikacji i 
rozpowszechniania; 

– 6) Zewnętrzna wiedza ekspercka - Koszty ekspertów 
zewnętrznych (z wyłączeniem ekspertów tematycznych);

– 7) Sprzęt - Niewielkie inwestycje w sprzęt ściśle niezbędny do 
wdraŜania projektu; 

– 8) ULSG (lokalne grupy wsparcia) - Koszty finansowania 
Lokalnych Grup Wsparcia - ULSG (spotkania, szkolenia, itp.) –
minimalna wartość projektu 70.000 EUR;

– 9) Instytucje Zarządzające - Koszty uczestnictwa Instytucji 
Zarządzającej w działaniach Instytucji Zarządzającej, a 
szczególnie spotkaniach zaznaczających waŜne etapy programu 
– minimalna wartość projektu 40.000 EUR.



BudŜet projektu i jego zmiany

MoŜliwa jest realokacja budŜetu w 
granicach 20% z jednej linii budŜetowej do 
innej. Realokacja powyŜej 20% kwoty 
początkowej jest moŜliwa wyłącznie w 
ramach procedury wprowadzania zmian w 
programie zatwierdzonej przez Komitet 
Monitorujący. Realokacja budŜetu musi 
respektować limity mające zastosowanie 
do linii budŜetu 8 i 9.



BudŜet projektu 

Koordynacja projektu
• Koszty koordynacji projektu obejmują koszty 

administracyjne ponoszone w związku z ogólnym 
zarządem projektu sieci. Obejmują one np. opłaty 
prawne (np. za umowy partnerskie), opłaty z tytułu 
gwarancji bankowych, składki ubezpieczeniowe, usługi 
kurierskie, itp. 

• JeŜeli koszty koordynacji projektu przekroczą 5% 
łącznego budŜetu, naleŜy je wyszczególnić w 
odpowiednich pozycjach. Koszty koordynacji projektu, 
zarówno w ramach jak i powyŜej 5% łącznego budŜetu, 
muszą być naleŜycie uzasadnione.



BudŜet projektu 
Koszty administracyjne 

• Koszty administracyjne mogą obejmować pozycje kosztowe takie jak:
• artykuły biurowe
• kserokopie
• opłaty pocztowe
• telefon, faks i internet
• ogrzewanie, elektryczność
• meble biurowe, koszty konserwacji
• czynsz za wynajem biura
• inne wydatki administracyjne absolutnie niezbędne do skutecznego przeprowadzenia 

operacji i jasno wynikające z realizacji projektu 
Koszty te mogą być bezpośrednimi lub pośrednimi kosztami ogólnymi. Podczas gdy 
bezpośrednie koszty ogólne moŜna określić jako bezpośrednio przypisane do 
projektu, pośrednie koszty ogólne (koszty ogólnego zarządu związane z działaniami 
w ramach projektu) są obliczane proporcjonalnie. 
Koszty administracyjne zwi ązane z usługami świadczonymi przez ekspertów 
zewnętrznych musz ą być ujmowane w linii bud Ŝetowej „zewn ętrzna wiedza 
ekspercka”.



BudŜet projektu 

Koszty administracyjne 
W przypadku pośrednich kosztów ogólnych 
(koszty zarządu ogólnego związane z 
działaniami operacji) oznacza to obliczenia 
proporcjonalne na podstawie faktycznych 
kosztów zgodnie z uzasadnioną, rzetelną i 
sprawiedliwą metodą, która powinna 
obowiązywać w tej samej postaci w całym 
okresie wdraŜania projektu. 



BudŜet projektu 

Koszty administracyjne 
Alokacja kwalifikowalnych kosztów administracyjnych 
operacji moŜe być przeprowadzana na podstawie 
następujących danych (w zaleŜności od tego, który 
najlepiej odzwierciedla rodzaj kosztu): 

• stosunek „liczba osób pracujących nad operacją/liczba 
osób pracujących w organizacji lub dziale” lub 

• stosunek „liczba godzin przepracowanych nad 
operacją/liczba godzin przepracowanych łącznie w 
organizacji lub dziale”

• stosunek „powierzchnia wykorzystywana przez personel 
pracujący nad operacją/powierzchnia organizacji lub 
działu”



BudŜet projektu 
Personel
• Linia budŜetowa 2 obejmuje koszty personelu za czas poświęcany przez 

personel organizacji partnera/partnera wiodącego na działania związane z 
projektem, zgodnie z Deklaracją Zainteresowania i Wnioskiem Końcowym 
(pełny etat lub określony procent łącznego wymiaru czasu pracy).

• Osoby, których koszty są budŜetowane i następnie zgłaszane jako koszty 
personelu, muszą być bezpośrednio zatrudnione przez organizację
partnera/partnera wiodącego oficjalnie wyszczególnioną w Deklaracji 
Zainteresowania i Wniosku Końcowym (np. wewnętrzny koordynator 
projektu, menadŜer finansowy, itp.; zgodnie z wymogami kontrolnymi 
specyficznymi dla danego kraju). 

• Obowiązkowym wymogiem jest, by zarządzanie administracyjne i finansowe 
projektu nie było zlecane na zewnątrz przez instytucje partnera wiodącego i 
partnerów projektu. Dla celów koordynacji projektu oraz zarządzania 
administracyjnego/finansowego, partner wiodący proszony jest o 
zapewnienie zasobów ludzkich na poziomie przynajmniej dwóch osób 
zatrudnionych na pełny etat. 



BudŜet projektu 
Organizacja spotka ń

• Ta linia budŜetu obejmuje szacunek kosztów organizacji logistycznej 
imprez, seminariów, warsztatów i konferencji w ramach działań projektu.

• Koszty księgowane w linii budŜetowej 3 moŜna odnieść do wynajmu 
miejsca, wypoŜyczenia sprzętu, dokumentów, tłumaczy pisemnych i 
ustnych, a takŜe posiłków, jeŜeli nie pokryły ich diety. Opłaty trenerów, 
wykładowców i konsultantów naleŜy ująć w pozycji „zewnętrzna wiedza 
ekspercka”. 

• Dla kaŜdej imprezy opis budŜetu powinien dokładnie określać cel, grupę
docelową, miejsce, czas trwania, liczbę uczestników oraz liczbę języków na 
jakie zapewniane jest tłumaczenie.

• Kiedy organizacja logistyczna imprezy oznacza zakup usług, towarów, 
sprzętu, itp., naleŜy przestrzegać zasad obowiązujących dla zamówień
publicznych, jak równieŜ odnośnych zasad krajowych i wewnętrznych 
partnera odpowiadającego za podwykonawców. Więcej szczegółów na ten 
temat moŜna znaleźć dalej w punkcie „zamówienia publiczne”.



BudŜet projektu 

Podró Ŝ i zakwaterowanie
• Ta kategoria kosztów dotyczy kosztów podróŜy i 

zakwaterowania dla personelu i ekspertów związanych z 
ich uczestnictwem w spotkaniach, seminariach, 
konferencjach mających miejsce a terytorium Programu 
Operacyjnego URBACT II. Wszelkie wyjazdy muszą być
wyraźnie motywowane działaniami projektu i muszą być
niezbędne dla skutecznego wdraŜania projektu. 

• Koszty podróŜy i zakwaterowania poza terytorium 
Programu Operacyjnego URBACT II mogą być
kwalifikowalne. JeŜeli partnerzy planują podróŜe poza 
terytorium Programu Operacyjnego URBACT II, waŜne 
jest by wyszczególnić je juŜ w budŜetach ujętych w 
Deklaracji Zainteresowania i Wniosku Końcowym. 



BudŜet projektu 
Komunikacja i rozpowszechnianie informacji
• Opis budŜetu powinien określać charakter działań promocyjnych, 

publikacji, narzędzi komunikacji i rozpowszechniania, które winny 
być uzasadnione w związku z działaniami projektowymi. 

• Dla kaŜdego istotnego działania dotyczącego komunikacji i 
rozpowszechniania, opis linii budŜetowej powinien zawierać
informacje na temat grupy docelowej, narzędzi, oczekiwanych 
wyników, celów, itp. 

• Dla kaŜdej waŜnej publikacji, opis linii budŜetowej powinien określać
cel, grupę docelową, liczbę egzemplarzy, język itp . Powinien teŜ
wskazywać łączny budŜet na dokument, w tym koszty wydania, 
tłumaczenia, druku, wysyłki, itp.

• Koszty personelu odpowiedzialnego za komunikację i 
rozpowszechnianie naleŜy rozliczać w linii budŜetu 2 „koszty 
personelu” (jeŜeli osoby te są bezpośrednio zatrudnione przez 
organizację partnera/ partnera wiodącego) lub w linii budŜetu 6 
„zewnętrzna wiedza ekspercka”.



BudŜet projektu 

Zewnętrzna wiedza ekspercka
• Zasady ogólne
• Termin „zewnętrzna wiedza ekspercka” ma 

zastosowanie do kosztów wypłaconych przez 
partnerów na podstawie:
– umowy oraz
– faktury/wniosku o zwrot
– na rzecz zewnętrznych dostawców usług, którzy 

wykonują pewne zadania dotyczące projektu ze 
względu na brak umiejętności i/lub środków u 
partnerów, którzy w związku z tym nie mogą
realizować tych zadań sami. 



BudŜet projektu 
Zewnętrzna wiedza ekspercka
• Zasady ogólne
• Mogą one obejmować, na przykład:

– ekspertów zewnętrznych lub wykładowców zaangaŜowanych w spotkania i 
seminaria,

– zewnętrzną niezaleŜną kontrolę finansową (zgodnie z wymogami kontrolnymi 
specyficznymi dla danego kraju),

– pisanie, projektowanie, drukowanie materiałów promocyjnych, jak biuletyn,
– organizacja imprez zewnętrznych (jeŜeli organizacja imprezy jest podzlecana 

zewnętrznemu dostawcy usług),
– opracowania i analizy.

Ta linia budŜetowa nie obejmuje opłat za usługi ekspertów tematycznych 
URBACT II, gdyŜ ich płatności są zarządzane bezpośrednio przez Program. 
Mimo to, koszty podróŜy i zakwaterowania ekspertów tematycznych 
URBACT II, ponoszone przez budŜet projektu, muszą być rozliczane w linii 
budŜetu 4 „podróŜ i zakwaterowanie”.



BudŜet projektu 
Sprzęt 
• W kontekście Programu URBACT II, kategoria ta zazwyczaj odnosi się do 

sprzętu informatycznego, jak komputer lub drukarka niezbędne do 
koordynacji projektu oraz dla celów zarządzania finansowego. Zakup musi 
być zgodny z zasadami organizacji zamówienia publicznego. Ze względu na 
charakter projektów URBACT II, koszty sprzętu będą skromne i wyraźnie 
uzasadnione w Deklaracji Zainteresowania/Wniosku Końcowym.  

• Koszty sprzętu wstępnie zaplanowane w Deklaracji 
Zainteresowania/Wniosku Końcowym moŜna zgłaszać wyłącznie dla 
pozycji, które:

– nie zostały juŜ sfinansowane z innych dotacji (np. europejskich, krajowych lub 
regionalnych) oraz 

– nie podlegały jeszcze amortyzacji 
– nie zostały jeszcze ujęte w innej kategorii (np. linii budŜetowej 1 „koordynacja 

projektu”)
– są absolutnie niezbędne dla wdroŜenia projektu.

cd..



BudŜet projektu 
Sprzęt 
• Generalnie, zakup powinien mieć miejsce długo przed 

zakończeniem projektu.
• Kwota kosztów sprzętu musi odzwierciedlać faktyczne 

wykorzystanie tych pozycji w kontekście projektu. JeŜeli nie jest on 
wykorzystywany wyłącznie dla celów projektu, jedynie część
faktycznych kosztów moŜe być alokowana do projektu. Taki udział
naleŜy obliczyć przy pomocy rzetelnej, uzasadnionej i słusznej 
metody - amortyzacja.  

• Wykaz zakupionych pozycji oraz dokumentację metody 
sprawozdawczości naleŜy przechowywać dla celów księgowania, 
kontroli i audytu.

• PoniewaŜ zakup sprzętu nie moŜe być kluczowym elementem 
projektu URBACT II, powinien mieć miejsce wyłącznie w 
wyjątkowych przypadkach.



BudŜet projektu 
Lokalne Grupy Wsparcia URBACT 
• W celu umoŜliwienia skutecznego wywierania wpływu działań projektów na 

politykę lokalną, kaŜdy partner projektu ustanowi Lokalną Grupę Wsparcia 
URBACT. Działania związane z Lokalnymi Grupami Wsparcia URBACT 
będą finansowane wyłącznie z tej linii budŜetowej. W celu pokrycia kosztów 
wymaganych ustanowieniem i funkcjonowaniem Lokalnych Grup Wsparcia 
URBACT, budŜet ten moŜna podzielić na kilka podkategorii, jak np.:

• spotkania i seminaria,
• organizacja szkoleń dla członków grupy (dla celów budowania moŜliwości 

rozwojowych).
• BudŜet ten moŜna wykorzystać wyłącznie dla celów Lokalnych Grup 

Wsparcia URBACT. 
• Specjalna linia budŜetowa przeznaczona dla Lokalnych Grup Wsparcia 

URBACT musi otrzymać minimalną alokację środków w wysokości 70.000 
EUR.

• Procedury księgowania i sprawozdawczości kosztów związanych z 
Lokalnymi Grupami Wsparcia URBACT muszą być zgodne z regułami 
określonymi dla poszczególnych pozycji budŜetu. 



BudŜet projektu 

Instytucje Zarz ądzające
• Jedynie dla sieci tematycznych naleŜy przeznaczyć

specjalną linię budŜetową na uczestnictwo Instytucji 
Zarządzających w działaniach sieci, zwłaszcza na udział
w spotkaniach na zakończenie waŜnych etapów 
projektu, o minimalnej alokacji w wysokości 40.000 EUR.

• Ta linia budŜetowa będzie obejmować głównie koszty 
podróŜy, zakwaterowania i utrzymania poniesione w 
związku z udziałem  Instytucji Zarządzających w 
działaniach sieci w okresie obowiązywania projektu. 
Procedury księgowania i sprawozdawczości kosztów 
związanych z udziałem  Instytucji Zarządzających muszą
być zgodne z regułami określonymi dla poszczególnych 
pozycji budŜetu.



Inne zagadnienia dotycz ące 
kwalifikowalno ści

Podatek VAT 
• Podatek VAT nie stanowi kwalifikowalnego 

wydatku o ile nie został pierwotnie i ostatecznie 
zapłacony przez instytucję partnera/partnera
wiodącego. Podatek VAT, który moŜna 
odzyskać niezaleŜnie od sposobu płatności, nie 
moŜe być uznany za kwalifikowalny nawet jeŜeli 
nie został faktycznie odzyskany przez instytucję
partnera/partnera wiodącego. 



Inne zagadnienia dotycz ące 
kwalifikowalno ści

Opłaty finansowe
• Opłaty transakcyjne za transakcje finansowe są

kwalifikowalne, lecz oprocentowanie zadłuŜenia 
juŜ nie. JeŜeli realizacja operacji wymaga 
otwarcia odrębnego rachunku, opłaty bankowe 
za otwarcie i administrowanie rachunkiem 
równieŜ uznaje się za kwalifikowalne. Grzywny, 
kary pienięŜne i straty na róŜnicach kursowych 
równieŜ nie są kwalifikowalne.



Inne zagadnienia dotycz ące 
kwalifikowalno ści

Wkład rzeczowy
• Wkład rzeczowy jest regulowany przez art. 51 

rozporządzenia (WE) nr 1828/2006. Koszty 
personelu pracującego w instytucji 
partnera/partnera wiodącego na podstawie 
umowy o pracę i otrzymującego regularne 
wynagrodzenie nie liczą się jako koszty wkładu 
rzeczowego, lecz jako wkład pienięŜny, gdyŜ
personel jest tak naprawdę opłacany przez 
instytucję partnera/partnera wiodącego.



Inne zagadnienia dotycz ące 
kwalifikowalno ści

Przychody
• JeŜeli projekt generuje przychód np. poprzez 

usługi, opłaty za uczestnictwo w konferencji, 
sprzedaŜ broszur lub ksiąŜek, muszą one być
odjęte od kwalifikowalnych kosztów w całości lub 
proporcjonalnie, w zaleŜności czy były 
generowane w całości lub części w wyniku 
dofinansowywanej operacji. Finansowanie z 
EFRR oblicza się na podstawie łącznych 
kosztów po odliczeniu przychodów.



Inne zagadnienia dotycz ące 
kwalifikowalno ści

Wydatki ju Ŝ obsługiwane przez inne środki 
europejskie lub inne dotacje krajowe lub 
regionalne 

• Wydatek, który juŜ otrzymał dofinansowanie z 
innego źródła finansowania w ramach funduszy 
europejskich nie uznaje się za koszt 
kwalifikowalny w kontekście projektów URBACT 
II. 

• JeŜeli wydatek jest juŜ w pełni pokrywany przez 
inną dotację krajową lub regionalną, równieŜ nie 
jest kwalifikowalny, gdyŜ powodowałoby to 
podwójne finansowanie. 



Inne zagadnienia dotycz ące 
kwalifikowalno ści

Okres kwalifikowalno ści
• Zasady ogólne
• Koszty projektu są kwalifikowalne:

– od daty zatwierdzenia Deklaracji Zainteresowania przez Komitet 
Monitorujący 

– lub
– od daty formalnego dostarczenia Deklaracji Zainteresowania 

przez partnera wiodącego do Sekretariatu
• Od partnera wiodącego zaleŜy wybór jednego lub 

drugiego kryterium. 
• Okres kwalifikowalności projektu trwa do końca okresu 

trzech miesięcy po dacie zamknięcia projektu wskazanej 
w zatwierdzonym Wniosku Końcowym. 



Inne zagadnienia dotycz ące 
kwalifikowalno ści

Okres kwalifikowalno ści
• Zasady ogólne
• Maksymalny okres trwania projektu (nieobejmujący okresu 

dodatkowych 3 miesięcy od daty zamknięcia projektu wskazanej w 
zatwierdzonym Wniosku Końcowym) obejmuje fazy I i II projektu, 
przy czym naleŜy go liczyć od daty rozpoczęcia okresu 
kwalifikowalności.

• W okresie 3 miesięcy od daty zamknięcia projektu wskazanej w 
Wniosku Końcowym projekt zostanie zamknięty pod względem 
administracyjnym i finansowym oraz przedłoŜone zostaną wszystkie 
wymagane dokumenty (ostatnie sprawozdania merytoryczne i 
finansowe, ostatnie poświadczenia i deklaracje wydatków, ostatnie 
wnioski o wypłatę, sprawozdanie końcowe, końcowe sprawozdanie 
jakościowe). 



Inne zagadnienia dotycz ące 
kwalifikowalno ści

Okres kwalifikowalno ści
Zasady ogólne

• Zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 
1083/2006, program musi się zakończyć
dnia 31 grudnia 2015 r. Projekty URBACT 
II muszą się więc zakończyć najpóźniej do 
dnia 31 września 2014 r. (z wyjątkiem 3 
miesięcy na administracyjne i finansowe 
zamknięcie projektu.



Inne zagadnienia dotycz ące 
kwalifikowalno ści

Okres kwalifikowalno ści
Zasady ogólne

• Zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 
1083/2006, program musi się zakończyć
dnia 31 grudnia 2015 r. Projekty URBACT 
II muszą się więc zakończyć najpóźniej do 
dnia 30 września 2014 r. (z wyjątkiem 3 
miesięcy na administracyjne i finansowe 
zamknięcie projektu.



Inne zagadnienia dotycz ące 
kwalifikowalno ści

Kursy wymiany:
• Księgowania wydatków i kosztów partnerów 

projektu i partnera wiodącego jest dokonywane,

• Przeliczenie PLN → EUR wg miesięcznych 
kursów wymiany Komisji Europejskiej z miesiąca 
poniesienia wydatku
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en



Inne zagadnienia dotycz ące 
kwalifikowalno ści

Okresy rozliczeniowe:
• Styczeń – czerwiec,
• Lipiec – grudzień.



Inne zagadnienia dotycz ące 
kwalifikowalno ści

Okresy raportowe (terminy dla partnera 
wiod ącego:

• Do 30 września,
• Do 31 marca.



Inne zagadnienia dotycz ące 
kwalifikowalno ści

Forma składania raportów:
• Partner wiodący składa raport za pomocą systemu 

PRESAGE-CTE,
• Sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe 

składane są w formie:
– Elektronicznej,
– Papierowej – wydrukowane i podpisane.
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