
Załącznik nr … do Umowy: Katalog wydatków kwalifikowalnych 

PODDZIAŁANIE 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP  
 

 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:  

1) Koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:  

a. nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali 
mieszkalnych, nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w 
pkt 1;  

b. nabycie albo wytworzenie środków trwałych, innych niż w lit. a, w tym w 
szczególności:  

i. niezbędne wyposażenie obiektów będących przedmiotem realizowanego 
projektu zapewniające pełną funkcjonalność tych obiektów,  

ii. infrastruktury towarzyszącej, m.in.: obiektów architektury ogrodowej, 
elementów użytkowych służących rekreacji i utrzymaniu porządku (np. kosze 
na śmieci, stojaki na rowery);  

c. nabycie robót i materiałów budowlanych, w tym w szczególności:  

i. budowę lub przebudowę obiektów związanych z realizacją projektu,  

ii. budowę niezbędnych dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych, 
parkingów, ogrodzeń oraz zagospodarowanie terenów zielonych niezbędnych 
na terenie nowowybudowanej, rozbudowanej infrastruktury projektu,  

iii. budowę lub przebudowę podstawowej infrastruktury technicznej niezbędnej 
do realizacji projektu (przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, 
ciepłownicze, energetyczne, oświetleniowe, telekomunikacyjne);  

d. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how 
oraz innych praw własności intelektualnej do 2% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:  

 będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy 
otrzymującego pomoc,  

 będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,  

 będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na 
warunkach rynkowych,  

 będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną 
związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co 
najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.  

2) koszty działań promocyjno-informacyjnych, dotyczących sieciowego produktu, inne niż 
określone w Rozdziale 11 wytycznych POPW;  

3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym 
zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących 
przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu 
na rynek; 

4)  koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w § 33 pkt 6 
rozporządzenia, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP. 

Inwestycja początkowa musi odnosić się do wnioskodawcy i każdego członka konsorcjum 
ponoszącego wydatki inwestycyjne. Co najmniej jedna z realizowanych w ramach projektu 
inwestycji początkowych musi mieć opisaną w §4 ust. 1 pkt 1 ppkt 1 lub 3 Regulaminu konkursu. 

W przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty 
kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością 
podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku ubiegania 
się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o 
co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku 
obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.  



Minimalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie pkt 1 lit. a – c) w wartości 
kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 80%.  

Minimalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie pkt 1 lit. a – c) związanych 
z maksymalnie 3 głównymi atrakcjami/elementami pakietu/składowymi, będącymi przedmiotem 
wsparcia w ramach projektu wynosi 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie pkt 1 lit. a – c) 
związanych z miejscami noclegowymi wynosi 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych.  

W przypadku kosztów, o których mowa w:  

1) pkt 1 maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia w 
sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020,  

2) pkt 2, 3 i 4 maksymalna intensywność pomocy wynosi: 

 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na 
rzecz MŚP, 

 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy szkoleniowej, które zwiększa się o 
10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 
punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego 
przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla 
pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w 
art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o 
których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie 
intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych, 

 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis.  

 

 


