
W związku z  ogłoszeniem konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 oraz zgłaszanymi przez 
Państwa wątpliwościami dotyczącymi sformułowania „średnich rocznych wydatków projektu”  
w kryterium merytorycznym odnoszącym się do zdolności finansowej wnioskodawcy i/lub partnera/ów 
przedstawiamy stanowisko WUP. 
 

Kryterium merytoryczne nr 3 oceniane 0-1 zgodnie z zapisami regulaminu konkursu ma następujące 
brzmienie: Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym 
projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późń. zm.) (jeśli dotyczy) lub 
za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od średnich rocznych 
wydatków w ocenianym projekcie.  
Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp), w tym projektów partnerskich w 
których jsfp występują jako wnioskodawca (lider) - kryterium obrotu nie jest wówczas badane. W 
przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy 
rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania 
na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ 
partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku partnerstwa kilku 
podmiotów badany jest łączny obrót wszystkich podmiotów wchodzących w skład partnerstwa nie 
będących jsfp. 
 
 
Ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych średnich rocznych 
wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu). Polega ona na porównaniu średnich rocznych  
wydatków z rocznymi obrotami wnioskodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich – z 
rocznymi łącznymi obrotami wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki 
partnera) za poprzedni zatwierdzony rok obrotowy lub ostatni zamknięty i zatwierdzony rok 
kalendarzowy.  
 
W celu weryfikacji spełnienia przedmiotowego kryterium należy przyjąć, iż  średnie roczne wydatki dla 
danego roku kalendarzowego wskazanego w budżecie we wniosku o dofinansowanie projektu 
równają się sumie wydatków z tego roku. Tym samym wnioskodawca jest zobowiązany porównać 
wykazany obrót z sumą wydatków z roku, w którym te wydatki są najwyższe. W przypadku, gdy 
wartość obrotu jest równa lub wyższa od wydatków, o których mowa powyżej, kryterium zostanie 
uznane za spełnione. 
 
Poniżej przykład: 
Projekt trwa 24 miesiące od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 
Średnie wydatki 2019: łącznie 185 000,00 zł 
 
Średnie wydatki 2020: łącznie120 000,00 zł 
 
Średnie wydatki 2021: łącznie150 000,00 zł 
 
RAZEM: 455 000,00 zł 
 
Wydatki w roku 2019 są największe. Zatem wykazany obrót Projektodawcy musi być co najmniej 
równy sumie tych wydatków. 


