Warszawa, 13 stycznia 2017 r.

MINISTERSTWO ROZWOJU
DEPARTAMENT
KOORDYNACJI WDRAŻANIA
FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
DKF-IV.7517.7.2017.DK
Pan
Bartłomiej Szewczyk
Dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Szanowny Panie Dyrektorze,
W nawiązaniu do pisma z dnia 19 grudnia 2016 r. o sygnaturze L. Dz. 6024/RRIVMSZ/2016, zawierającego
prośbę o rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie interpretacji postanowień Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odnoszących się do wkładu
rzeczowego, uprzejmie informuję co następuje.
Zgodnie z pkt 2 podrozdziału 6.10 Wytycznych „wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez
beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika
z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci
świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy”. Dodatkowo pkt 4 lit. a podrozdziału 6.10 Wytycznych
informuje, iż „wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości,
urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy
wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”.
W opisanym przypadku Beneficjent dysponuje nieruchomością na podstawie umowy użyczenia. Z tego
względu, zdaniem IK UP, przedmiotem wkładu niepieniężnego nie może być sama nieruchomość, a jedynie
odpowiednio wycenione prawo jej użytkowania, którym dysponuje on na podstawie podpisanej
z właścicielem nieruchomości. Przykładowo wycena wartości ww. prawa może opierać się na szacunku
kosztów najmu oraz utrzymania nieruchomości, które ponosić będzie Beneficjent w okresie utrzymania
wskaźników projektu. Wkład niepieniężny stanowiłaby ostatecznie ta część przywołanych kosztów, która
odnosiłaby się do pomieszczeń wyremontowanych ze środków projektu.
Warto zaznaczyć także, iż zgodnie z pkt 8 podrozdziału 6.10 Wytycznych „w przypadku wniesienia wkładu
niepieniężnego do projektu, współfinansowanie z funduszy strukturalnych lub FS oraz innych środków
publicznych (krajowych) nie będących wkładem własnym beneficjenta, nie może przekroczyć wartości
całkowitych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego”. Przyjmując
zatem podejście, zgodnie z którym przedmiotem wkładu rzeczowego miałaby stać się sama nieruchomość,
zgodnie z ww. postanowieniem IZ musiałaby znacząco obniżyć wartość przekazanego na projekt
dofinansowania. Zastosowanie w praktyce przedmiotowego podejścia uniemożliwiłoby najprawdopodobniej
realizację inwestycji ze środków RPO.
Z poważaniem,
Marek Kalupa
Dyrektor Departamentu
Koordynacji Wdrażania Funduszy UE
(podpisano elektronicznie)

Dokument podpisany elektronicznie przez: Marek Kalupa
Data podpisu: 13 stycznia 2017
Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
tel. 22 273 79 00, fax 22 273 89 10
www.mr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

