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Pomoc regionalna na nowe inwestycje – koszty kwalifikowane 
 

Dofinansowanie w ramach IV Priorytetu PO IiŚ stanowi pomoc publiczną w rozumieniu  

art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie zatem  

z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za kwalifikowane mogą być uznane tylko  

te wydatki, które spełniają łącznie warunki określone w tych Wytycznych i warunki określone 

we właściwym programie pomocy publicznej. 

 

W przypadku pomocy regionalnej na nowe inwestycje, która udzielana jest na warunkach 

określonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie 

ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre 

inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.), za kwalifikowane 

mogą zostać uznane tylko kategorie kosztów określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia.  

W marcu 2010 r. Komisja Europejska zajęła stanowisko odnośnie kwalifikowalności 

niektórych kategorii kosztów do pomocy regionalnej na nowe inwestycje, w związku, z czym 

przy kwalifikowaniu kosztów do pomocy regionalnej należy postępować zgodnie  

ze stanowiskiem Komisji. Oznacza to, że niektóre kategorie kosztów, choć wymienione  

w § 5 ust. 1 rozporządzenia nie mogą być obecnie kwalifikowane lub mogą  
być kwalifikowane w ograniczonym zakresie. Ostatecznie za kwalifikowane w ramach 

pomocy regionalnej na nowe inwestycje zostaną uznane następujące kategorie kosztów: 
 

 1) prace przedrealizacyjne, usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór  

i badania potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego (tj. koszty, o których mowa  

w § 5 ust. 1 pkt 1 i 8 rozporządzenia); 

Rodzaje kosztów Kwalifikowalność 

Nadzór inwestorski oraz nadzór autorski TAK 

Koszt inwestora zastępczego  oraz inżyniera  kontraktu TAK 

Koszty planów i projektów  TAK, pod warunkiem, że dotyczą wykonywania prac, 

a nie ogólnej wykonalności inwestycji. 

Kwalifikowany jest np. koszt projektu budowlanego 

lub wykonawczego, ale nie koszt koncepcji 

technicznych, studium wykonalności, czy 

biznesplanu. 

Koszty uzyskania decyzji administracyjnych NIE  

Koszty raportu oddziaływania na środowisko NIE 

Koszty poniesione na informację i promocję projektu  NIE 

Koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej NIE 

Koszty pomiarów środowiskowych lub badań 

laboratoryjnych potwierdzających właściwe 

funkcjonowanie instalacji 

TAK, pod warunkiem, że nie są związane z procesem 

produkcji ani nie są kosztami operacyjnymi. Koszty 

te muszą być są bezpośrednio związane z rozruchem 

urządzeń/instalacji będących przedmiotem 

inwestycji. 
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Koszty związane z wyłonieniem wykonawcy 

(przygotowanie SIWZ, przeprowadzanie przetargów) 

NIE  

Prace geodezyjne i konserwatorskie TAK 

Szkolenia Pracowników NIE 

 

 2) nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy; 

 3) nabycie lub wykonanie budowli i budynków; 

 4) nabycie maszyn i urządzeń, wraz z kosztami transportu, załadunku i wyładunku; 

 5) roboty demontażowe, budowlano-montażowe oraz związane z instalacją i uruchomieniem 

urządzeń oraz całego obiektu,  

  przy czym jeżeli uruchomienie urządzeń i całego obiektu nowej inwestycji oznacza pełną 

fazę rozruchu, w której dochodzi już do rzeczywistej produkcji (tzn. powstaje produkt, 

który jest następnie sprzedawany), koszty takich działań nie mogą zostać uznane  

za kwalifikowane; 

6) obiekty i infrastrukturę związane z inwestycją, w tym zaopatrzenie w wodę, energię 
elektryczną, ciepło, gaz oraz przyłączenie do systemu odprowadzania ścieków, 

ogrodzenie, oświetlenie, zagospodarowanie terenu i strefy ochronnej, urządzenia 

automatyki i sterowania, aparaturę kontrolno-pomiarową, zaplecze techniczne  

i laboratoryjne, 

przy czym koszty adaptacji pomieszczeń do potrzeb pracowników uczestniczących  

w przygotowaniu bądź realizacji projektu nie są kwalifikowane; 

 7) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, 

nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji  

i zarządzania, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, które otrzymało pomoc, 

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc i pozostaną w nim 

przez co najmniej pięć lat, a w przypadku przedsiębiorstwa mikroprzedsiębiorcy, 

małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej trzy lata. 

 

 

 

 

 


