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Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, konkurs 2019 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

Katalog kosztów kwalifikowanych 

 

1. Ponoszone zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014: 

koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych: 

 wydatki poniesione na zakup specjalistycznych analiz, ekspertyz, badań rynkowych, 

niezbędnych do przygotowania i rozwijania oferty oraz świadczenia usług objętych zakresem 

projektu, 

 zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach 

docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności 

grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz 

negocjacji handlowych, 

 koszty usług doradczych w zakresie tworzenia regulaminów/instrukcji usług/produktów, 

gwarancji produktowych/usługowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia 

produktu/usługi na nowy rynek docelowy, przygotowanie produktu/usługi do potrzeb rynku 

docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym, uzyskanie certyfikacji, 

akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia 

działalności gospodarczej, sprzedaży produktów/usługi, uzyskania ochrony własności 

przemysłowej za granicą, odnoszące się do produktów/usług przeznaczonych do sprzedaży 

na rynkach zagranicznych na docelowym rynku zagranicznym, do momentu złożenia wniosku 

o ich wydanie). 

 

Warunki kwalifikowalności dla usług doradczych: 

 kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców 

zewnętrznych, 

 usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi 

kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa 

podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama, 
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 w ramach kosztów doradczych nie może zostać powielony zakres strategii/planu działalności 

międzynarodowej, ale musi go bezpośrednio dotyczyć, 

 wykonanie usługi doradczej musi zostać potwierdzone raportem z przeprowadzonego 

doradztwa, efekt usługi doradczej musi mieć charakter dokumentu, 

 nabycie usług doradczych zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, w tym 

nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. 

Łączna kwota dofinansowania usług doradczych nie może przekroczyć 30% wartości kosztów 

kwalifikowalnych projektu. Warunek ten obowiązuje tylko na etapie aplikowania. 

 

2. Ponoszone zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014: 

1) udział w targach i imprezach wystawienniczych, krajowych i zagranicznych: 

a. koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy 

targowej/wystawienniczej, 

b. koszty budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych 

targach lub danej wystawie (w tym projekt i zabudowa, organizacja i obsługa techniczna, montaż, 

demontaż, transport stoiska, podłączenie i zużycie mediów), 

c. wpis do katalogu targowego, 

d. opłata rejestracyjna, 

e. reklama w mediach targowych, 

f. wstęp na targi lub wystawy, 

g. zakup usług w zakresie transportu eksponatów, wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami 

spedycji, 

h. koszt usługi tłumaczeń, 

 

2) podróże służbowe (bezpośrednia podróż do miejsca docelowego i zakwaterowanie): 

a) zakwaterowanie maksymalnie czterech przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach 

wystawienniczych, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po 

zakończeniu imprezy targowej, wystawy oraz w okresie trwania przedsięwzięcia. Koszty 

zakwaterowania rozliczane będą zgodnie z wytycznymi (w szczególności mając na względzie 

rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności) na podstawie przedłożonych dokumentów 

księgowych, 
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b) transport lotniczy, kolejowy, drogowy, morski przedstawicieli uczestniczących w targach i 

imprezach wystawienniczych: 

 w przypadku transportu samochodem prywatnym używanym do celów służbowych koszt 

rozliczony będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 

r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 

celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy, 

 w pozostałych przypadkach zgodnie z wytycznymi (w szczególności mając na względzie 

rozeznanie rynku bądź zasadę konkurencyjności). 

 

Warunki kwalifikowalności dla wydatków ponoszonych na podstawie art. 19 Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 

 projekt zabudowy stoiska oraz zabudowa stoiska nie mogą zostać ujęte w ewidencji środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Beneficjenta, 

 wydatki musza być zrealizowane zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, w tym nabyte 

na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą (nie dotyczy 

wydatków ponoszonych bezpośrednio od organizatora targów/imprezy wystawienniczej oraz 

wydatków związanych z transportem samochodem prywatnym w celach służbowych). 


