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ZAŁĄCZNIKI 

do 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr …/… 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
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ZAŁĄCZNIK I 

Okresy odniesienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 
 

Sektor Okres odniesienia (lata) 

Kolej 30 

Zaopatrzenie w wodę i usługi 
sanitarne 

30 

Drogi 25-30 

Gospodarowanie odpadami 25-30 

Porty i porty lotnicze 25 

Transport miejski 25-30 

Energia 15-25 

Badania i innowacje 15-25 

Sieci szerokopasmowe 15-20 

Infrastruktura biznesu  10-15 

Pozostałe sektory  10-15 
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ZAŁĄCZNIK II 

Kryteria oceny jakości dużych projektów, o których mowa w art. 24 

 

1. Kryteria oceny jakości dotyczące wymogów informacyjnych zawartych w art. 
101 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20131  
Dowody wystarczających zdolności technicznych, prawnych, finansowych i 
administracyjnych do zarządzania projektem na etapie wdrażania i w fazie 
operacyjnej.  

2. Kryteria oceny jakości dotyczące wymogów informacyjnych zawartych w art. 
101 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  
Dowody kwalifikowalności finansowania projektu na podstawie powiązanych 
wymogów dotyczących lokalizacji lub obszaru projektu.  

3. Kryteria oceny jakości dotyczące wymogów informacyjnych zawartych w art. 
101 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  

3.1. Poprawność obliczeń całkowitych kosztów i całkowitych kosztów kwalifikowalnych 
z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013, a także wystarczająca szczegółowość i racjonalne przesłanki obliczania 
kosztów, zarówno pod względem całkowitych kosztów niezbędnych do osiągnięcia 
wyznaczonych celów, jak i pod względem kosztów jednostkowych w stosownych 
przypadkach. 

3.2. Dowody kwalifikowalności do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności, w stosownych przypadkach, oraz 
finansowania przewidzianego tylko dla tych elementów, które są zgodne z zasadami 
kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013, w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/20132 oraz w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/20133, a także z 
zasadami kwalifikowalności ustanowionymi przez dane państwo członkowskie. 

3.3. Dowody, że wsparcie publiczne na rzecz projektu nie stanowi pomocy państwa, a w 
przypadku gdy jest to pomoc państwa – że została ona odpowiednio uwzględniona 
przy obliczaniu całkowitego wkładu publicznego na rzecz projektu. 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 
320). 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289). 

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 281). 
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4. Kryteria oceny jakości dotyczące wymogów informacyjnych zawartych w art. 
101 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  

4.1. Wiarygodność analizy popytu (lub biznesplanu w przypadku inwestycji 
produkcyjnych) dokonanej na podstawie realistycznych szacunków oraz w zgodzie z 
głównymi tendencjami demograficznymi i rozwojem sytuacji w danym sektorze, 
która uzasadnia zapotrzebowanie na projekt oraz ogólny potencjał infrastruktury 
projektu. 

4.2. Adekwatność jakości analizy wariantów wspierającej wniosek państwa 
członkowskiego, że przeanalizowano najważniejsze warianty i wybrano wariant 
najlepszy dla realizacji projektu, zawierającej uzasadnienie wybranego wariantu. 

4.3. Adekwatność technologii proponowanej dla projektu oraz potencjału ostatecznego 
beneficjenta w celu zapewnienia stabilności projektu, a w razie niewystarczającego 
potencjału ostatecznego beneficjenta istnienie dostatecznych zabezpieczeń mających 
zwiększyć ten potencjał do niezbędnego poziomu. 

4.4. Słuszność wniosku, że projekt jest wykonalny i może zostać zrealizowany w 
terminie zaplanowanym dla projektu lub najpóźniej do końca okresu 
kwalifikowalności określonego w art. 65 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

5. Kryteria oceny jakości dotyczące wymogów informacyjnych zawartych w art. 
101 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  

5.1. W analizie kosztów i korzyści poprawnie zastosowano wymaganą metodykę, o 
której mowa w art. 101 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz prawidłowo 
wykorzystano metodykę obliczania dochodów netto, o której mowa w art. 61 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i w art. 15–19 niniejszego rozporządzenia. 

5.2. Słuszność wniosku, że projekt jest realny z gospodarczego i finansowego punktu 
widzenia oraz przynosi pozytywne skutki społeczno-gospodarcze, co uzasadnia 
poziom wsparcia w zakresie przewidzianym w ramach EFRR lub Funduszu 
Spójności. 

6. Kryteria oceny jakości dotyczące wymogów informacyjnych zawartych w art. 
101 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  

6.1. Wykazanie pozytywnego wkładu w realizację celów polityki w dziedzinie 
środowiska i zmiany klimatu, w szczególności celów związanych ze strategią 
„Europa 2020”, oraz dowody, że wzięto pod uwagę ryzyko związane ze zmianą 
klimatu, potrzeby w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej 
skutków oraz odporność na klęski żywiołowe, a także odpowiednie środki wdrażane 
lub planowane w celu zapewnienia odporności projektu na zmienność klimatu. 

6.2. Dowody na prawidłowe stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” oraz zasady 
działania zapobiegawczego. 

6.3. Zgodność projektu z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE4 w 
przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy, a także 
przedsięwzięć wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy, w odniesieniu do 

                                                 
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny 

skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 
z 28.1.2012, s. 1). 



PL 5   PL 

których właściwe organy stwierdziły w drodze oceny przewidzianej w art. 4, że 
konieczna jest procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), tak jak w 
przypadku projektów wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2011/92/UE: 

a) nietechniczne streszczenie sprawozdania z OOŚ jest zgodne z art. 5 i 
załącznikiem IV do dyrektywy 2011/92/UE i zostało poddane konsultacjom 
społecznym; oraz 

b) przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, ze 
społeczeństwem, oraz w stosownych przypadkach z innymi państwami 
członkowskimi, zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy 2011/92/UE; oraz 

c) wydano decyzję właściwego organu zgodnie z art. 8 i 9 dyrektywy 
2011/92/UE; lub 

d) w przypadkach gdy procedura OOŚ zakończyła się prawnie wiążącą decyzją 
przed wydaniem zezwolenia na inwestycję zgodnie z art. 8 i 9 dyrektywy 
2011/92/UE, istnieje pisemne zobowiązanie państwa członkowskiego do 
terminowego działania zapewniającego wydanie zezwolenia na inwestycję 
najpóźniej w momencie rozpoczęcia prac. 

6.4. Zgodność projektu z dyrektywą 2011/92/UE w przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy, w odniesieniu do których właściwe 
organy stwierdziły w drodze oceny przewidzianej w art. 4, że procedura OOŚ nie 
jest potrzebna: 

a) ustalenia dokonane przez właściwe organy zostały wydane i udostępnione 
społeczeństwu; oraz 

b) w przypadku gdy ustalenia nie odnoszą się do kryteriów wymienionych w 
załączniku III do dyrektywy 2011/92/UE, dostarczono odpowiednie 
informacje na podstawie art. 4 i załącznika III do tej dyrektywy. 

6.5. W stosownych przypadkach wykazano, że dyrektywa 2011/92/UE nie ma 
zastosowania. 

6.6. W przypadku gdy projekt wynika z planu lub programu (zgodnie z wymogami 
dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady5) innego niż program 
operacyjny, wykazano spójność projektu z tym planem lub programem. 

6.7. W przypadku niespełnienia ogólnego warunku wstępnego dotyczącego 
prawodawstwa w dziedzinie środowiska oraz, zależnie od okoliczności, właściwych 
tematycznych warunków wstępnych dotyczących sektorów odpadów i wody oraz 
sektora transportu (wymogi SEA), jak określono w art. 19 i załączniku XI do 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, należy wykazać powiązanie z uzgodnionym 
planem działania. 

6.8. Zgodność projektu z dyrektywą Rady 92/43/EWG6: 

a) w przypadku projektu, który prawdopodobnie będzie miał istotny wpływ na 
obszar(y) Natura 2000 (zgodnie z art. 6 ust. 3), przeprowadzono odpowiednią 

                                                 
5 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30). 
6 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7). 
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ocenę i zakończono ją przed wydaniem zezwolenia na inwestycję dla danego 
projektu; 

b) w przypadku projektu o istotnych negatywnych skutkach dla obszaru 
(obszarów) Natura 2000 spełniono wymogi zawarte w art. 6 ust. 4 dyrektywy 
92/43/EWG, w tym dotyczące informowania Komisji lub opinii wyrażonej 
przez Komisję. 

6.9. Adekwatność informacji o dodatkowych integracyjnych środkach w zakresie 
ochrony środowiska, takich jak audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem i 
specyficzne monitorowanie środowiska, co dowodzi, że środki te odpowiadają 
zidentyfikowanym potrzebom. 

6.10. Adekwatność szacunków dotyczących kosztów środków podejmowanych w celu 
rozwiązania problemu negatywnego oddziaływania na środowisko. 

6.11. Zgodność projektu z odpowiednimi sektorowymi dyrektywami w dziedzinie 
środowiska, w stosownych przypadkach, w szczególności: 

a) z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady7 w przypadku 
projektów mających wpływ na części wód (w stosownych przypadkach w 
odniesieniu do projektów podlegających wyłączeniom na mocy art. 4 ust. 7 tej 
dyrektywy – weryfikacja oceny); 

b) z dyrektywą Rady 91/271/EWG8 w przypadku projektów w sektorze ścieków 
komunalnych; 

c) z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE9 oraz właściwymi 
mającymi zastosowanie dyrektywami, takimi jak dyrektywa Rady 
1999/31/WE10 w przypadku projektów dotyczących odpadów stałych; oraz  

d) z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE11 w przypadku 
projektów wymagających udzielenia zezwolenia na mocy tej dyrektywy. 

7. Kryteria oceny jakości dotyczące wymogów informacyjnych zawartych w art. 
101 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  

7.1. Adekwatność celów projektu oraz ich spójność ze szczegółowymi celami 
określonymi w ramach właściwych osi priorytetowych danych programów 
operacyjnych. 

7.2. Adekwatność przewidywanego wkładu projektu w realizację wskaźników rezultatu i 
produktu danej osi priorytetowej. 

                                                 
7 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, 
s. 1). 

8 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 
(Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40). 

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3). 

10 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 
182 z 16.7.1999, s. 1). 

11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 
przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 
17.12.2010, s. 17). 
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7.3. Adekwatność przewidywanego wkładu projektu w rozwój społeczno-gospodarczy. 

7.4. Dowody, że beneficjent przedsięwziął odpowiednie środki, aby zapewnić optymalne 
wykorzystanie infrastruktury w fazie operacyjnej. 

8. Kryteria oceny jakości dotyczące wymogów informacyjnych zawartych w art. 
101 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  

8.1. Uzasadnione całkowite planowane zasoby finansowe oraz uzasadnione planowane 
wsparcie z funduszy poprawnie przedstawione w planie finansowym.  

8.2. Adekwatność planu finansowego projektu świadcząca o jego wykonalności z 
finansowego punktu widzenia w odniesieniu do rocznych potrzeb finansowych dla 
realizacji projektu. 

8.3. Stosowność i weryfikowalność wskaźników rzeczowych i finansowych służących 
monitorowaniu postępów z uwzględnieniem stwierdzonych rodzajów ryzyka. 

9. Kryteria oceny jakości dotyczące wymogów informacyjnych zawartych w art. 
101 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  

9.1. Należyty i wykonalny proponowany harmonogram realizacji dużego projektu 
uwzględniający stwierdzone rodzaje ryzyka. 

9.2. Adekwatność ustalonych etapów i optymalna organizacja z punktu widzenia 
skuteczności i wydajności, w przypadku gdy realizacja projektu trwa dłużej niż 
okres programowania. 
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ZAŁĄCZNIK III 

Wykaz danych, które mają być zapisywane i przechowywane w formie skomputeryzowanej w ramach systemu monitorowania (o 
których mowa w art. 24) 

Wymagane są dane dla operacji wspieranych z EFS, EFRR, Funduszu Spójności oraz EFMR, chyba że w kolumnie drugiej określono inaczej. 

Pola danych Fundusze, w przypadku 
których dane nie są 

wymagane 

Dane dotyczące beneficjenta1213 

1. Nazwa lub niepowtarzalny identyfikator każdego beneficjenta   

2. Informacja, czy beneficjent jest podmiotem prawa publicznego czy podmiotem prawa prywatnego   

3. Informacja, czy VAT od wydatków poniesionych przez beneficjenta nie podlega zwrotowi na mocy 
krajowych przepisów o podatku VAT 

 

4. Dane kontaktowe beneficjenta   

Dane dotyczące operacji 

5. Nazwa lub niepowtarzalny identyfikator operacji   

6. Krótki opis operacji   

7. Data złożenia wniosku w sprawie operacji  

8. Data początkowa podana w dokumencie określającym warunki wsparcia  

9. Data końcowa podana w dokumencie określającym warunki wsparcia  
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10. Rzeczywista data fizycznego zakończenia lub pełnej realizacji operacji  

11. Podmiot wydający dokument określający warunki wsparcia  

12. Data wydania dokumentu określającego warunki wsparcia  

13. Informacja, czy operacja jest dużym projektem, oraz CCI (wspólny kod identyfikacyjny) Nie stosuje się do EFS i 
EFMR 

14. Informacja, czy operacja jest wspólnym planem działania, oraz CCI Nie stosuje się do EFMR 

15. Informacja, czy operacja obejmuje finansowanie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych 

Nie stosuje się do EFRR, 
Funduszu Spójności i 

EFMR 

16. Informacja, czy wsparcie publiczne dla operacji będzie stanowiło pomoc państwa  

17.  Informacja, czy operacja jest realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Nie stosuje się do EFMR 

18. Waluta operacji  

19. CCI programów, w ramach których wspierana jest dana operacja  

20. Priorytety programów, w ramach których wspierana jest dana operacja  

21. Fundusze, z których wspierana jest dana operacja  

22. Kategoria danego regionu Nie stosuje się do 
Funduszu Spójności i 

EFMR 
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Dane dotyczące kategorii interwencji 

23. Kody obszaru interwencji Nie stosuje się do EFMR 

24. Kody form finansowania Nie stosuje się do EFMR 

25. Kody rodzaju terytorium  Nie stosuje się do EFMR 

26.  Kody terytorialnych systemów realizacji Nie stosuje się do EFMR 

27. Kody celów tematycznych Nie stosuje się do EFS i 
EFMR 

28. Kody tematów pobocznych EFS Nie stosuje się do EFRR, 
Funduszu Spójności i 

EFMR 

29. Kody działalności gospodarczej Nie stosuje się do EFMR 

30. Kody lokalizacji Nie stosuje się do EFMR 

Dane dotyczące wskaźników 

31. Nazwa i niepowtarzalny identyfikator każdego ze wspólnych i specyficznych dla programu 
wskaźników produktu istotnych dla operacji lub – jeśli wymagają tego przepisy dotyczące 
poszczególnych funduszy – nazwa i niepowtarzalny identyfikator każdego wspólnego wskaźnika 
produktu w podziale według płci uczestników 

 

32. Jednostka miary dla każdego wskaźnika produktu   

33. Wartość docelowa wskaźnika produktu, w stosownych przypadkach w podziale według płci  
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34. Poziom osiągnięcia każdego wskaźnika produktu dla każdego roku kalendarzowego, w stosownych 
przypadkach w podziale według płci 

 

35. Nazwa i niepowtarzalny identyfikator każdego ze wspólnych i specyficznych dla programu 
wskaźników rezultatu14 istotnych dla operacji lub – jeśli wymagają tego przepisy dotyczące 
poszczególnych funduszy – nazwa i niepowtarzalny identyfikator każdego wspólnego wskaźnika 
rezultatu, w stosownych przypadkach w podziale według płci 

 

36. Jednostka miary dla każdego wskaźnika rezultatu  

37. Wartość bazowa dla każdego podanego wskaźnika rezultatu Nie stosuje się do EFS 

38. Wartość docelowa dla podanego wskaźnika rezultatu, w stosownych przypadkach w podziale 
według płci  

Nie stosuje się do EFRR i 
Funduszu Spójności 

39. Jednostka miary dla każdego wskaźnika rezultatu i wartości bazowej  

40. Poziom osiągnięcia każdego wskaźnika rezultatu dla każdego roku kalendarzowego, w stosownych 
przypadkach w podziale według płci  

Nie stosuje się do EFRR i 
Funduszu Spójności 

Dane finansowe dotyczące każdej operacji (w walucie właściwej dla danej operacji) 

41. Kwota całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji zatwierdzona w dokumencie określającym 
warunki wsparcia 

 

42. Kwota całkowitych kosztów kwalifikowalnych stanowiących wydatki publiczne zdefiniowane w 
art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

43. Kwota wsparcia publicznego podana w dokumencie określającym warunki wsparcia  

Dane dotyczące wniosków o płatność składanych przez beneficjenta  
(w walucie właściwej dla danej operacji) 
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44. Data otrzymania każdego wniosku o płatność od beneficjenta  

45. Data każdej płatności na rzecz beneficjenta na podstawie wniosku o płatność  

46. Kwota wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność stanowiąca podstawę każdej płatności 
na rzecz beneficjenta 

 

47. Kwota wydatków publicznych zdefiniowanych w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
odpowiadających wydatkom kwalifikowalnym stanowiącym podstawę każdej płatności  

 

48. Kwota każdej płatności na rzecz beneficjenta na podstawie wniosku o płatność  

49. Dochody netto wygenerowane podczas realizacji operacji, nieuwzględnione w dokumencie 
określającym warunki wsparcia i odjęte od wydatków kwalifikowalnych  

 

50. Data rozpoczęcia kontroli operacji na miejscu przeprowadzanych na podstawie art. 125 ust. 5 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

51. Data audytów operacji na miejscu przeprowadzanych na podstawie art. 127 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 oraz art. 28 niniejszego rozporządzenia 

 

52. Podmiot przeprowadzający audyt lub weryfikację  
Dane dotyczące wydatków ujętych we wniosku o płatność od beneficjenta opartych na 

rzeczywistych kosztach (w walucie właściwej dla danej operacji) 
53. Wydatki kwalifikowalne zadeklarowane Komisji ustalone na podstawie kosztów rzeczywiście 

poniesionych i zapłaconych, wraz z wkładami rzeczowymi i amortyzacją, w stosownych 
przypadkach  

 

54. Wydatki publiczne zdefiniowane w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 odpowiadające 
wydatkom kwalifikowalnym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie kosztów 
rzeczywiście zwróconych i zapłaconych, wraz z wkładami rzeczowymi i amortyzacją, w 
stosownych przypadkach  

 

55. Rodzaj zamówienia, jeśli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy 2004/17/WE15 lub 
dyrektywy 2004/18/WE16 (wykonanie prac/świadczenie usług/dostawa towarów) lub dyrektywy 
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Parlamentu Europejskiego i Rady […]+17 
56.  Kwota zamówienia, jeśli udzielenie zamówienia podlega przepisom dyrektywy 2004/17/WE, 

dyrektywy 2004/18/WE lub dyrektywy […]+ 
 

57. Wydatki kwalifikowalne poniesione i pokryte na podstawie zamówienia, jeśli zamówienie to 
podlega przepisom dyrektywy 2004/17/WE, dyrektywy 2004/18/WE lub dyrektywy […]+ 

 

58. Zastosowane postępowanie o udzielenie zamówienia, które zastosowano, jeśli udzielenie 
zamówienia podlega przepisom dyrektywy 2004/17/WE, dyrektywy 2004/18/WE lub dyrektywy 
[…]+ 

 

59. Nazwa lub niepowtarzalny identyfikator wykonawcy, jeśli udzielenie zamówienia podlega 
przepisom dyrektywy 2004/17/WE, dyrektywy 2004/18/WE lub dyrektywy […]+ 

 

Dane dotyczące wydatków ujętych we wniosku o płatność od beneficjenta opartych na 
standardowych stawkach jednostkowych (kwoty w walucie właściwej dla danej operacji) 

60. Kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych Komisji ustalonych na podstawie 
standardowych stawek jednostkowych 

 

61. Wydatki publiczne zdefiniowane w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 odpowiadające 
wydatkom kwalifikowalnym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie standardowych 
stawek jednostkowych  

 

62. Definicja jednostki, która ma być stosowana do celów standardowych stawek jednostkowych  

63. Liczba jednostek dostarczonych zgodnie z wnioskiem o płatność dla każdej pozycji jednostki  

64. Koszty pojedynczej jednostki dla każdej pozycji jednostki  

Dane dotyczące wydatków ujętych we wniosku o płatność od beneficjenta opartych na kwotach 
ryczałtowych (kwoty w walucie właściwej dla danej operacji) 
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65. Kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych Komisji ustalonych na podstawie kwot 
ryczałtowych  

 

66. Wydatki publiczne zdefiniowane w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 odpowiadające 
wydatkom kwalifikowalnym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie kwot ryczałtowych 

 

67. Dla każdej kwoty ryczałtowej: produkty lub rezultaty przyjęte w dokumencie określającym warunki 
wsparcia za podstawę wypłaty płatności kwot ryczałtowych  

 

68. Dla każdej kwoty ryczałtowej: kwota uzgodniona w dokumencie określającym warunki wsparcia   

Dane dotyczące wydatków ujętych we wniosku o płatność od beneficjenta opartych na stawkach 
ryczałtowych (w walucie właściwej dla danej operacji) 

69. Kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych Komisji ustalonych na podstawie stawki 
ryczałtowej 

 

70. Wydatki publiczne zdefiniowane w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 odpowiadające 
wydatkom kwalifikowalnym zadeklarowanym Komisji ustalonym na podstawie stawki ryczałtowej 

 

Dane dotyczące kwot odzyskanych od beneficjenta 

71. Data każdej decyzji o odzyskaniu  

72. Kwota wsparcia publicznego objęta każdą decyzją o odzyskaniu  

73. Całkowite wydatki kwalifikowalne objęte każdą decyzją o odzyskaniu  

74. Data otrzymania każdej kwoty zwróconej przez beneficjenta w następstwie decyzji o odzyskaniu   

75. Kwota wsparcia publicznego zwrócona przez beneficjenta w następstwie decyzji o odzyskaniu (bez 
odsetek czy kar)  

 

76. Całkowite wydatki kwalifikowalne odpowiadające wsparciu publicznemu zwróconemu przez 
beneficjenta  
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77. Kwota wsparcia publicznego nieściągalnego w następstwie decyzji o odzyskaniu  

78. Całkowite wydatki kwalifikowalne odpowiadające nieściągalnemu wsparciu publicznemu  

Dane dotyczące wniosków o płatność złożonych do Komisji (w EUR) 

79. Data złożenia każdego wniosku o płatność, w tym wydatków kwalifikowalnych z operacji   

80. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta i zapłaconych 
podczas realizacji operacji, ujęta w każdym wniosku o płatność  

 

81. Całkowita kwota wydatków publicznych danej operacji, zdefiniowanych w art. 2 ust. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, ujęta w każdym wniosku o płatność 

 

82. W przypadku gdy operacja jest instrumentem finansowym – całkowita kwota wkładów z programu 
wpłaconych do instrumentu finansowego, ujęta w każdym wniosku o płatność 

 

83. W przypadku gdy operacja jest instrumentem finansowym – całkowita kwota wydatków 
publicznych, zdefiniowanych w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, odpowiadająca 
całkowitej kwocie wkładów z programu wpłaconych do instrumentu finansowego, ujęta w każdym 
wniosku o płatność  

 

84. W przypadku gdy operacja jest instrumentem finansowym – całkowita kwota wkładów z programu 
faktycznie zapłaconych jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) oraz d) 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, ujęta w każdym wniosku o płatność 

 

85. W przypadku gdy operacja jest instrumentem finansowym – całkowita kwota wydatków 
publicznych odpowiadająca całkowitej kwocie wkładów z programu faktycznie zapłaconych jako 
wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) oraz d) rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013, ujęta w każdym wniosku o płatność 

 

86. W przypadku pomocy państwa, w którym zastosowanie ma art. 131 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013, kwota wypłacona beneficjentowi w ramach operacji jako zaliczka, ujęta w każdym 
wniosku o płatność 
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87. W przypadku pomocy państwa, w którym zastosowanie ma art. 131 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013, kwota zaliczki ujęta we wniosku o płatność, która została pokryta z wydatków 
zapłaconych przez beneficjenta w terminie trzech lat od daty wypłacenia zaliczki 

 

88. W przypadku pomocy państwa, w którym zastosowanie ma art. 131 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013, kwota wypłacona beneficjentowi w ramach operacji jako zaliczka, ujęta we wniosku o 
płatność, która nie została pokryta z wydatków zapłaconych przez beneficjenta i w przypadku 
której nie upłynął jeszcze termin trzech lat  

 

89. Kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w każdym wniosku o płatność na podstawie art. 14 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 

Nie stosuje się do EFRR, 
Funduszu Spójności, 

EFMR 
90. Kwota wydatków publicznych zdefiniowanych w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

ujęta w każdym wniosku o płatność na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 
Nie stosuje się do EFRR, 

Funduszu Spójności, 
EFMR 

Dane dotyczące zestawień wydatków składanych Komisji na mocy art. 138 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 (w EUR) 

91. Data złożenia każdego zestawienia wydatków zawierającego wydatki w ramach operacji  

92. Data złożenia zestawienia wydatków zawierającego ostateczne wydatki danej operacji po jej 
zakończeniu (w przypadku gdy całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 1 000 000 EUR lub 
więcej [art. 140 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013]) 

 

93. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych operacji, wprowadzonych do systemu księgowego 
instytucji certyfikującej i ujętych w zestawieniu wydatków  

 

94. Całkowita kwota wydatków publicznych zdefiniowanych w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 poniesiona podczas realizacji operacji, odpowiadająca całkowitej kwocie wydatków 
kwalifikowalnych wprowadzonych do systemu księgowego instytucji certyfikującej i ujętych w 
zestawieniu wydatków  

 

95. Całkowita kwota płatności na rzecz beneficjenta na mocy art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr  
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1303/2013 odpowiadająca całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych wprowadzonych do 
systemu księgowego instytucji certyfikującej i ujętych w zestawieniu wydatków 

96. Całkowite wydatki kwalifikowalne operacji wycofane podczas roku obrachunkowego, ujęte w 
zestawieniu wydatków 

 

97. Całkowite wydatki publiczne zdefiniowane w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
odpowiadające wydatkom kwalifikowalnym wycofanym podczas roku obrachunkowego, ujęte w 
zestawieniu wydatków 

 

98. Całkowite wydatki kwalifikowalne operacji odzyskane podczas roku obrachunkowego, ujęte w 
zestawieniu wydatków  

 

99. Całkowite wydatki publiczne odpowiadające całkowitym wydatkom kwalifikowalnym operacji 
odzyskanym podczas roku obrachunkowego, ujęte w zestawieniu wydatków  

 

100. Całkowite wydatki kwalifikowalne operacji, które mają zostać odzyskane do końca roku 
obrachunkowego, ujęte w zestawieniu wydatków 

 

101. Całkowite wydatki publiczne operacji odpowiadające całkowitym wydatkom kwalifikowalnym, 
które mają zostać odzyskane do końca roku obrachunkowego, ujęte w zestawieniu wydatków 

 

102. W przypadku operacji ujętych w każdym zestawieniu wydatków – całkowita kwalifikowalna 
kwota wydatków z kwot odzyskanych na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
podczas roku obrachunkowego 

 

103. W przypadku operacji ujętych w każdym zestawieniu wydatków – wydatki publiczne 
zdefiniowane w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 odpowiadające całkowitej 
kwalifikowalnej kwocie wydatków z kwot odzyskanych na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 podczas roku obrachunkowego 

 

104. Całkowita kwalifikowalna kwota wydatków w ramach operacji, nieściągalnych na koniec roku 
obrachunkowego, ujęta w zestawieniu wydatków 

 

105. Całkowite wydatki publiczne operacji odpowiadające całkowitej kwalifikowalnej kwocie 
wydatków nieściągalnych na koniec roku obrachunkowego, ujęte w zestawieniu wydatków 

 



 

PL 18   PL 

 

 
Dane dotyczące szczególnych rodzajów wydatków podlegających pułapom 

106. Kwota poniesionych i pokrytych wydatków typu EFRR, współfinansowanych przez EFS na 
mocy art. 98 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  

Nie stosuje się do EFRR, 
Funduszu Spójności i 

EFMR 

107. Kwota poniesionych i pokrytych wydatków typu EFS, współfinansowanych przez EFRR na 
mocy art. 98 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

Nie stosuje się do EFS, 
Funduszu Spójności i 

EFMR 

108. Kwota wydatków poniesionych i pokrytych poza obszarem objętym programem, ale na 
terytorium Unii, na mocy art. 70 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz art. 13 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 

 

109. Kwota wydatków poniesionych i pokrytych poza terytorium Unii na mocy art. 13 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 

Nie stosuje się do EFRR, 
Funduszu Spójności i 

EFMR 

110. Kwota wydatków poniesionych i pokrytych poza unijną częścią obszaru objętego programem 
na mocy art. 20 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 

Nie stosuje się do EFS, 
Funduszu Spójności i 

EFMR 

111. Kwota wydatków poniesionych i pokrytych w związku z zakupem gruntów na mocy art. 69 ust. 
3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

112. Kwota wkładów rzeczowych w operację na mocy art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013  

 

113. Kwota wydatków poniesionych i pokrytych w państwach trzecich objętych instrumentem 
pomocy przedakcesyjnej lub europejskim instrumentem sąsiedztwa w przypadku operacji EWT 

Nie stosuje się do EFS, 
Funduszu Spójności i 

EFMR 
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ZAŁĄCZNIK IV 

Kluczowe wymogi dotyczące systemów zarządzania i kontroli oraz klasyfikacja tych 
wymogów pod względem skutecznego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli, 

o których mowa w art. 30  

 

Tabela 1: Kluczowe wymogi 

Kluczowe wymogi dotyczące systemu 
zarządzania i kontroli 

Podmioty/instytucje, 
których to dotyczy 

Zakres 

1 Odpowiedni rozdział funkcji oraz należyte 
systemy zgłaszania i monitorowania, w 
przypadkach gdy odpowiedzialna instytucja 
powierza wykonywanie zadań innemu 
podmiotowi 

Instytucja 
zarządzająca Wewnętrzne 

środowisko 
kontrolne 

2 Odpowiedni wybór operacji Instytucja 
zarządzająca 

3 Należyte informowanie beneficjentów na 
temat warunków obowiązujących w 
odniesieniu do wybranych operacji  

Instytucja 
zarządzająca 

4 Odpowiednie weryfikacje zarządzania Instytucja 
zarządzająca 

Działania w 
zakresie 

zarządzania i 
kontroli 

5 Skuteczny system gwarantujący 
przechowywanie wszystkich dokumentów 
dotyczących wydatków i audytów w celu 
zapewnienia właściwej ścieżki audytu 

Instytucja 
zarządzająca 

6 Wiarygodny system gromadzenia, 
rejestrowania i przechowywania danych do 
celów monitorowania, ewaluacji, zarządzania 
finansowego, weryfikacji i audytu, 
obejmujący połączenia z systemami 
elektronicznej wymiany danych z 
beneficjentami 

Instytucja 
zarządzająca 

Działania w 
zakresie 

zarządzania i 
kontroli / 

monitorowanie 

7 Efektywne wdrożenie proporcjonalnych 
środków zwalczania nadużyć finansowych 

Instytucja 
zarządzająca 

8 Odpowiednie procedury sporządzania 
deklaracji zarządczej oraz rocznego 
podsumowania ostatecznych sprawozdań z 
audytu i kontroli 

Instytucja 
zarządzająca 

Działania w 
zakresie 

zarządzania i 
kontroli 

9 Odpowiedni rozdział funkcji oraz należyte 
systemy zgłaszania i monitorowania, w 
przypadkach gdy odpowiedzialna instytucja 

Instytucja 
certyfikująca 

Wewnętrzne 
środowisko 
kontrolne 
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Kluczowe wymogi dotyczące systemu 
zarządzania i kontroli 

Podmioty/instytucje, 
których to dotyczy 

Zakres 

powierza wykonywanie zadań innemu 
podmiotowi 

10 Odpowiednie procedury sporządzania i 
składania wniosków o płatność 

Instytucja 
certyfikująca 

Działania w 
zakresie 

zarządzania i 
kontroli / 

monitorowanie 

11 Prowadzenie odpowiednich elektronicznych 
zapisów księgowych zadeklarowanych 
wydatków oraz odpowiadającego im wkładu 
publicznego 

Instytucja 
certyfikująca 

12 Odpowiednia i kompletna ewidencja kwot 
podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych 
i kwot wycofanych 

Instytucja 
certyfikująca 

13 Odpowiednie procedury sporządzania i 
poświadczania kompletności, rzetelności i 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych 

Instytucja 
certyfikująca 

Działania w 
zakresie 

zarządzania i 
kontroli 

14 Odpowiedni rozdział funkcji oraz należyte 
systemy zapewniające, aby wszelkie inne 
podmioty, które przeprowadzają audyty 
zgodnie ze strategią audytową programu, 
dysponowały konieczną niezależnością 
funkcjonalną oraz uwzględniały uznane 
międzynarodowo standardy audytu 

Instytucja audytowa 

Wewnętrzne 
środowisko 
kontrolne 

15 Właściwe audyty systemów Instytucja audytowa 

16 Właściwe audyty operacji Instytucja audytowa 

17 Właściwe audyty zestawień wydatków Instytucja audytowa 

18 Odpowiednie procedury przedstawiania 
wiarygodnej opinii audytowej oraz 
sporządzania rocznego sprawozdania z 
kontroli 

Instytucja audytowa 

Działania 
kontrolne  

 

Tabela 2: Klasyfikacja kluczowych wymogów dotyczących systemów zarządzania i 
kontroli pod względem ich funkcjonowania 
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Kategoria 1 System funkcjonuje prawidłowo. Nie są potrzebne 
żadne lub tylko niewielkie usprawnienia.  

Kategoria 2 System funkcjonuje. Potrzebne są pewne 
usprawnienia.  

Kategoria 3 System funkcjonuje częściowo. Potrzebne są znaczne 
usprawnienia. 

Kategoria 4 System zasadniczo nie funkcjonuje. 

 


