
 

C.9 Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP  
Katalog kosztów kwalifikowalnych dla projektów inwestycyjnych w ramach Działania 3.7  
 
1. NIERUCHOMOŚCI  
 
W tym:  
• Zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,  
• Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  
• Dzierżawa/najem nieruchomości.  
W ramach kategorii kosztów „Nieruchomości” kosztu kwalifikowalnego nie stanowi zakup lokalu 
mieszkalnego oraz zakup prawa wieczystego użytkowania  
Łączna kwota wydatków w ramach kategorii „Nieruchomości”, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie 
może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowalnego 
nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których 
znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.  
Zgodnie z art. 14 ust. 3 Rozporządzenia 651/2014 pomoc może być przyznana na inwestycję 
początkową, co oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe. Wydatek na zakup nieruchomości 
zabudowanej, budynkowej lub lokalowej jest kwalifikowalny wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu 
złożenia wniosku o dofinansowanie.  
Zgodnie z definicją „rozpoczęcia prac” nie stanowi zakup gruntu. W związku z tym, zakup 
nieruchomości gruntowej może stanowić koszt kwalifikowalny również w przypadku, gdy grunt został 
nabyty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakup gruntu kwalifikowalny jest, gdy został 
nabyty nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  
Zakup nieruchomości kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki:  

 cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest 
operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę;  

 wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu;  

 nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowalna wyłącznie w zakresie, w 
jakim jest wykorzystywana do celów realizacji projektu;  

 zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w umowie o 
dofinansowanie;  

 została nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą.  
 
Koszty dzierżawy/najmu nieruchomości kwalifikują się do dofinansowania, jeżeli umowa 
dzierżawy/najmu została zawarta z osobami trzecimi niepowiązanymi z wnioskodawcą oraz 
dzierżawa/najem trwa co najmniej przez okres realizacji oraz trwałości projektu.  
W ramach kosztów kwalifikowalnych można ująć wyłącznie koszty dzierżawy/najmu ponoszone przez 
wnioskodawcę w okresie realizacji projektu.  

 
 



W przypadku, gdy najmowana/dzierżawiona nieruchomość jest wykorzystywana przez wnioskodawcę 
do innych celów niż te związane z realizacją projektu, kwalifikowalne są wyłącznie koszty 
dzierżawy/najmu nieruchomości określone w oparciu o faktyczną powierzchnię nieruchomości, która w 
całości będzie przeznaczona na realizację projektu. Koszty dzierżawy/najmu powierzchni 
przeznaczonej na realizację projektu należy obliczyć proporcjonalnie do udziału określonej 
powierzchni przeznaczonej na potrzeby projektu w całkowitej powierzchni użytkowej 
dzierżawionej/najmowanej nieruchomości.  
 
2. MATERIAŁY I ROBOTY BUDOWLANE  
 
W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty materiałów i robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  
Materiały i roboty budowlane mogą stanowić koszt kwalifikowalny, pod warunkiem, że:  

 są niezbędnym elementem projektu,  

 zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym  

 zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie  
 
Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace budowlano-
montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.  
Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujętych w 
kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.  
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych ujętych w kategorii „Materiały i roboty budowlane” wraz z 
kosztami ujętymi w kategorii ”Nieruchomości”, również nie może przekraczać 50% łącznej wartości 
kosztów kwalifikowalnych.  
 
3. ZAKUP NOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO  
 
Wydatkiem kwalifikowalnym jest zakup nowego środka trwałego bezpośrednio powiązanego z 
przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach 
trwałych – liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż wydatki na jego zakup 
będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli zakupiony 
środek trwały będzie włączony w ewidencję środków trwałych i amortyzowany. Majątek wytworzony w 
wyniku realizacji projektu powinien pozostać własnością beneficjenta przez okres trwałości projektu. 
Zakupiony środek trwały musi spełniać obowiązujące normy i standardy.  
Ulepszenia w obcych środkach trwałych oznaczają nakłady poniesione na obcy środek trwały, który 
nie jest własnością wnioskodawcy, ale jest przez wnioskodawcę użytkowany na podstawie zawartej 
umowy najmu, dzierżawy czy innej o podobnym charakterze. Ulepszenie obcego środka trwałego 
nastąpi, gdy suma wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na przebudowę, rozbudowę, 
rekonstrukcję, adaptację lub modernizację obcego środka trwałego przekroczy w danym roku 
podatkowym 3.500 zł, a wydatki te spowodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z 
dnia przyjęcia go do używania. Na wykonanie tych prac zgodę powinien wyrazić właściciel danego 
środka trwałego. W powyższym przypadku obcy środek trwały podlegający ulepszeniu musi być 
najmowany/dzierżawiony przynajmniej przez okres realizacji i trwałości projektu.  

 
 



Koszty uboczne zakupu środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt 
niekwalifikowalny projektu.  
Transakcja zakupu środka trwałego oraz koszty ulepszenia w obcych środkach trwałych muszą być 
przeprowadzane na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą.  
Zakup środka trwałego jest wydatkiem kwalifikowalnym, jedynie w sytuacji gdy beneficjent nie 
dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie.  
W ramach zakupu nowych środków trwałych, kwalifikowalne są następujące środki transportu:  
1. Samochody ciężarowe - pojazdy samochodowe o ładowności powyżej 3,5 ton (KŚT – 742).  

2. Ciągniki samochodowe (KŚT – 746) wyłącznie z naczepą do przewozu towarów (KŚT – 747).  

3. Wózki jezdniowe (KŚT – 760, 761, 762, 763, 764, 768).  
 
4. ZAKUP UŻYWANEGO ŚRODKA TRWAŁEGO  
 
Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowalne, jeśli spełnione są 
wszystkie wymienione poniżej warunki:  

 sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,  

 sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 
lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z 
krajowych środków publicznych,  

 cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż 
koszt podobnego nowego sprzętu,  

 środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego 
dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Używany sprzęt powinien poprawiać 
standard poziomu technologicznego. Zakup używanych środków trwałych nie powinien ograniczać się 
do zastąpienia urządzeń wycofywanych przez urządzenia o identycznych parametrach i osiągach,  

 środek trwały będzie włączony do ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz wydatki na jego 
zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości,  

 używany środek trwały zostanie zakupiony wyłącznie przy wykorzystaniu finansowania w formie 
kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego.  
 
Koszty uboczne zakupu używanego środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia 
stanowią koszt niekwalifikowalny projektu.  
W ramach zakupu używanych środków trwałych, kwalifikowalne są następujące używane 
środki transportu:  
a) Samochody ciężarowe - pojazdy samochodowe o ładowności powyżej 3,5 ton (KŚT – 742)  

b) Ciągniki samochodowe (KŚT – 746) wyłącznie z naczepą do przewozu towarów (KŚT – 747)  

c) Wózki jezdniowe (KŚT – 760, 761, 762, 763, 764, 768)  
 
5. RATY SPŁAT WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKA TRWAŁEGO  
 
W ramach kategorii kwalifikowalne są raty spłat wartości początkowej środka trwałego (zgodnego z 
katalogiem środków trwałych i kwalifikowalnego dla danego Działania określonego w niniejszych  

 
 



Wytycznych) przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, 
prowadzące do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości 
początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu.  
Kwalifikowalne z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat 
kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. 
Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej 
leasingowanych aktywów.  
Kwalifikowalny wydatek to ten, który jest ujęty na fakturze lub innym dowodzie księgowym, 
potwierdzającym cenę nabytego przez leasingodawcę aktywu. W przypadku gdy przepisy prawa 
podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a 
refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat 
wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym.  
Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowalne w okresie realizacji projektu beneficjent musi 
stać się właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż 
wszystkie raty leasingu muszą zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu.  
 
6. ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  
 
W ramach kategorii kwalifikowalne są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy spełniają 
następujące warunki:  

 będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie 
prowadzonej przez niego działalności;  

 muszą podlegać amortyzacji;  

 należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;  

 muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać 
związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) 
od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.  
 
7. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)  
 
Podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z 
obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli beneficjent nie ma prawnych 
możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o 
zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za 
kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez 
beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.  

 

Katalog kosztów kwalifikowalnych dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach Działania 3.7 

zostanie opracowany na późniejszym etapie prac. 


