
Załącznik do uchwały nr  4 /2020 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany kryteriów 

horyzontalnych II stopnia Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności 

Nr Nr działania/ 
poddziałania 

Nr i nazwa kryterium Zapis w wersji obowiązującej Zapis w nowej wersji  Rodzaj zmiany/Uzasadnienie 

1 Kryteria 
horyzontalne  

Kryterium merytoryczne 
II stopnia nr. 3  

 

Poprawność identyfikacji 
i przypisania wydatków 
projektu z punktu 
widzenia ich 
kwalifikowalności 

Opis kryterium: 

Sprawdzana jest potencjalna 
kwalifikowalność wydatków 
planowanych do poniesienia na 
podstawie informacji zawartych we 
wniosku o dofinansowanie, czyli 
poprawność przypisania wydatków 
do wydatków kwalifikowalnych 
zgodnie z zasadami zawartymi w 
„Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020”. Ponadto weryfikowany 
jest sposób opisu wydatków 
kwalifikowalnych pod kątem 
uzasadnienia włączenia do 
wydatków kwalifikowalnych tych 
wydatków, dla których, zgodnie z 
ww. Wytycznymi lub SzOOP, 
warunkiem koniecznym dla ich 
uznania za kwalifikowalne jest ich 
wskazanie we wniosku o 
dofinansowanie i w umowie o 
dofinansowanie. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 

 

Opis kryterium: 

Sprawdzana jest potencjalna 
kwalifikowalność wydatków 
planowanych do poniesienia na 
podstawie informacji zawartych w pkt 
B.3 oraz C.1 wniosku o 
dofinansowanie, czyli poprawność 
przypisania wskazanych tam wydatków 
do właściwych kategorii wydatków 
kwalifikowalnych zgodnie z zasadami 
zawartymi w „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020”. Ponadto 
weryfikowany jest sposób opisu w pkt 
B.3 wniosku o dofinansowanie 
wydatków kwalifikowalnych pod 
kątem uzasadnienia włączenia do 
wydatków kwalifikowalnych tych 
wydatków, dla których, zgodnie z ww. 
Wytycznymi lub SzOOP, warunkiem 
koniecznym dla ich uznania za 
kwalifikowalne jest ich wskazanie we 
wniosku o dofinansowanie i w umowie 
o dofinansowanie. 

Istnieje możliwość 
poprawy/uzupełnienia projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej). 

Doprecyzowanie opisu kryterium  

Zgodnie z proponowaną modyfikacją ww. kryterium, 

badanie potencjalnej kwalifikowalności wydatków, na 

etapie oceny wniosku o dofinansowanie, ogranicza się 

do treści zawartej w pkt B.3 oraz C.1 wniosku.  

Zmiana ma na celu ograniczenie zakresu badania 

potencjalnej kwalifikowalności wydatków do części 

informacyjnej wniosku i uproszczenie procesu. 

Dodatkowym celem jest zminimalizowanie ryzyka 

wystąpienia błędów po stronie instytucji 

weryfikujących  potencjalną kwalifikowalność 

wydatków. Błędy te mogą wynikać  z braku 

możliwości zweryfikowania dokumentacji w pełnym 

zakresie pod kątem kwalifikowalności wydatków. 

Doprecyzowanie ww. kryterium ma też znaczenie dla 

wzmocnienia zasady odpowiedzialności (i ryzyka) 

Beneficjenta za kwalifikowalność wydatków. Należy 

mieć na uwadze, że właściwa ocena kwalifikowalności 

wydatków dokonywana jest na etapie realizacji 

projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność 

oraz w trakcie kontroli projektu, w szczególności 

kontroli na miejscu realizacji projektu, siedzibie 

beneficjenta lub na zakończenie projektu, a treść 

wniosku o dofinansowanie stanowi jedynie punkt 

wyjścia dla weryfikacji kwalifikowalności wydatków. 

Ograniczenie zakresu badania potencjalnej 

kwalifikowalności wydatków do treści zawartej w pkt 

B.3 oraz C.1 wniosku nie wyklucza uprawnienia 

instytucji do domagania się od Wnioskodawcy 

uzupełnienia treści niekompletnego lub nierzetelnego 

wniosku.  
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