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Komu zaliczkê, komu?
Podczas realizacji ka¿dego projektu, który otrzyma³ dofinansowanie pojawia siê
pytanie, jak przejœciowo – do momentu otrzymania refundacji, sfinansowaæ tê
czêœæ wydatków projektu, na któr¹ beneficjent otrzyma³ dotacjê.
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W

przypadku dysponowania wystarczaj¹c¹
kwot¹ œrodków w³asnych problem ten
nie jest tak istotny.
Gdy jednak jednostka samorz¹du terytorialnego lub przedsiêbiorca nie
posiadaj¹ wystarczaj¹cych œrodków
w³asnych na sfinansowanie ca³ego
przedsiêwziêcia, mog¹ siêgn¹æ po
kredyt lub staraæ siê wykorzystaæ
mo¿liwoœci jakie niedawno zosta³y
stworzone – wnioskowaæ o zaliczki na
realizacjê projektu.
Zaliczki w ramach regionalnych
programów operacyjnych pojawi³y siê
stosunkowo niedawno. Tak jak w przypadku innych instrumentów, równie¿
w przypadku zaliczek mamy do czynienia z ró¿nymi zasadami ich przyznawania w poszczególnych województwach. Ró¿nice pomiêdzy regionami dotycz¹ mo¿liwoœci ubiegania siê
o zaliczki, ich wysokoœci oraz sposobów wnioskowania i rozliczania. Poni¿ej zamieœciliœmy wytyczne dotycz¹ce
zaliczek w wybranych województwach, w podziale na regulacje odnosz¹ce siê do przedsiêbiorstw i JST.

Zaliczki
dla przedsiêbiorstw
W województwie mazowieckim
beneficjenci mog¹ w postaci zaliczki
otrzymaæ nawet 95 proc. wartoœæ dofinansowania. Wniosek o p³atnoœæ zaliczkow¹ na realizacjê bie¿¹cego zadania lub jego etapu mo¿na sk³adaæ
nie czêœciej ni¿ raz na miesi¹c, z zastrze¿eniem, ¿e ostatni w danym roku
wniosek o p³atnoœæ zaliczkow¹ nale¿y
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z³o¿yæ nie póŸniej ni¿ do 30 listopada.
Po zweryfikowaniu i akceptacji wniosku przez Mazowieck¹ Jednostkê
Wdra¿ania Programów Unijnych wyp³acana jest zaliczka. W ci¹gu 10 dni
roboczych od zasilenia rachunku beneficjenta, jest on zobowi¹zany do
wydatkowania otrzymanych œrodków,
zaksiêgowania wydatków w wewnêtrznym systemie ksiêgowym oraz
przedstawienia wniosku o refundacjê,
na podstawie którego rozliczana jest
zaliczka. Otrzymanie kolejnej transzy
zaliczki uwarunkowane jest rozliczeniem poprzedniej zaliczki w 100 proc.
Województwo zachodniopomorskie tak¿e zdecydowa³o siê na wyp³aty zaliczek dla przedsiêbiorców. Przyjêto tam jednak nieco inne zasady ni¿

w mazowieckim. Przedsiêbiorcy mog¹ w formie zaliczki pozyskaæ maksymalnie 70 proc. ca³ego dofinansowania. Dopuszcza siê wyp³atê zaliczki
w jednej lub kilku transzach. Wysokoœæ jednej transzy nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 35 proc. wysokoœci dofinansowania. W przypadku gdy wartoœæ ca³ego dofinansowania jest ni¿sza
ni¿ 200 tys. z³ pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki mo¿e
stanowiæ do 70 proc. ca³ego dofinansowania. Pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki mo¿e zostaæ
przekazana beneficjentowi na podstawie poprawnego wniosku o p³atnoœæ,
natomiast nastêpne transze przekazywane bêd¹ na podstawie poprawnego
wniosku o p³atnoœæ, stanowi¹cego
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rozliczenie dotychczas otrzymanych
transz zaliczki. Przekazywanie drugiej
i kolejnych transz dofinansowania
w formie zaliczki jest uzale¿nione od
rozliczenia uprzednio uzyskanych
p³atnoœci zaliczkowych, w wysokoœci
co najmniej 70 proc. ich wartoœci.
W województwie kujawsko-pomorskim maksymalna wartoœæ zaliczek
w ramach projektu wynosi do 80 proc.
dofinansowania. Przekazanie pozosta³ej czêœci dofinansowania ma charakter refundacji czêœci wydatków kwalifikowanych faktycznie poniesionych i
w ca³oœci zap³aconych przez beneficjenta. Ubiegaj¹c siê o zaliczkê beneficjent powinien posiadaæ wystawione, ale jeszcze niezap³acone faktury
zwi¹zane z realizacj¹ projektu. Faktury te powinny mieæ odroczony termin
p³atnoœci. Beneficjent sk³ada wniosek
o p³atnoœæ w formie zaliczki nie póŸniej ni¿ na 20 dni przed terminem p³atnoœci wspomnianych faktur. Wniosek
ten jest weryfikowany i po jego akceptacji przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹, w terminie do 20 dni od z³o¿enia
poprawnego wniosku, nastêpuje wyp³ata zaliczki. W terminie 30 dni od
dnia otrzymania zaliczki, beneficjent
zobowi¹zany jest do rozliczenia otrzymanych œrodków, poprzez z³o¿enie
wniosku o p³atnoœæ wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami.
Nie we wszystkich województwach
przedsiêbiorcy mog¹ ubiegaæ siê o zaliczki. W województwie ma³opolskim
zaliczek nie ma i zgodnie z informacjami uzyskanymi w Ma³opolskim
Centrum Przedsiêbiorczoœci ich wprowadzenie nie jest w najbli¿szym czasie
planowane. Zarz¹d województwa
podkarpackiego przyj¹³ jako za³¹cznik
do uchwa³y nr 163/3010/09 dokument
„Zasady udzielania zaliczek w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013 (RPO WP)”. Zgodnie
z tym dokumentem zaliczka, nawet do
100 proc. wartoœci dofinansowania,
mo¿e byæ przyznana m.in. beneficjentom dzia³ania 1.1 schemat A „Wspar-

cie kapita³owe funduszy”. Niestety
w umowach o dofinansowanie jednostka wdra¿aj¹ca nie wprowadza odpowiedniego zapisu, przez co rozliczenia prowadzone s¹ wy³¹cznie poprzez
refundacjê poniesionych wydatków.

Zaliczki dla samorz¹dów
terytorialnych
W województwie podkarpackim
samorz¹dy mog¹ ubiegaæ siê o zaliczki na realizacje projektu. Wysokoœæ
zaliczek nie mo¿e przekroczyæ 60
proc. kwoty dofinansowania. Pozosta³a kwota dofinansowania stanowi refundacjê czêœci wydatków kwalifikowanych poniesionych wczeœniej
przez beneficjenta. Pierwsza transza
w formie zaliczki (maksymalnie 30
proc. kwoty dofinansowania) przekazywana jest w terminie do 30 dni
roboczych od dnia z³o¿enia poprawnego wniosku o p³atnoœæ zaliczkow¹. Wyp³ata kolejnej transzy zaliczki, uzale¿niona jest od rozliczenia
przez beneficjenta co najmniej 80
proc. ³¹cznej wartoœci przekazanych
wczeœniej transz. Rozliczenie transzy polega na wykazaniu przez beneficjenta we wnioskach o p³atnoœæ
wydatków kwalifikowanych oraz
poœwiadczenia tych wydatków przez
Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹ Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego. Beneficjent zobowi¹zany jest do z³o¿enia
wniosku rozliczaj¹cego ostatni¹
transzê przekazanej w danym roku
bud¿etowym zaliczki do 30 listopada roku, w którym zosta³a ona wyp³acona. W sytuacji wyst¹pienia
opóŸnieñ w realizacji projektu beneficjent zobowi¹zany jest na ¿¹danie IZ
zwróciæ bezzw³ocznie otrzyman¹ zaliczkê. W przypadku, gdy beneficjent
nie wykorzysta w danym roku bud¿etowym ca³oœci przekazanych œrodków
zaliczki, zobowi¹zany jest do zwrotu
niewykorzystanych œrodków na rachunek bankowy wskazany przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹, w terminie do

31 grudnia roku, w którym zaliczka
zosta³a wyp³acona.
W województwie ma³opolskim jednostki zaliczane do sektora finansów
publicznych mog¹ ubiegaæ siê o zaliczki na realizacje projektu. Œrodki
wyp³acane s¹ w transzach. Pierwsza
transza w formie zaliczki nie mo¿e
przekroczyæ 30 proc. dofinansowania
pochodz¹cego ze œrodków dotacji rozwojowej. Wyp³ata drugiej i kolejnych
transzy w formie zaliczki jest uzale¿niona od rozliczenia co najmniej 80
proc. ostatniej otrzymanej transzy zaliczki. £¹cznie w ramach zaliczek mo¿e zostaæ wyp³acona kwota nie przekraczaj¹ca 60 proc. dofinansowania
pochodz¹cego ze œrodków dotacji rozwojowej. Wyp³ata kolejnych transz
dofinansowania, obejmuj¹cych kwotê
przekraczaj¹c¹ 60 proc. dofinansowania pochodz¹cego ze œrodków dotacji
rozwojowej, jest dokonywana w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych na realizacjê projektu i jest uzale¿niona od rozliczenia pe³nej kwoty
otrzymanych zaliczek.
W województwie zachodniopomorskim regulacje s¹ jednakowe dla
samorz¹dów terytorialnych i dla
przedsiêbiorców. W formie zaliczki
mo¿na pozyskaæ maksymalnie 70
proc. ca³ego dofinansowania. Dopuszcza siê wyp³atê zaliczki w jednej lub kilku transzach. Wysokoœæ
jednej transzy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 35 proc. wysokoœci dofinansowania. W przypadku gdy
wartoœæ ca³ego dofinansowania jest
ni¿sza ni¿ 200 tys. z³, pierwsza
transza dofinansowania w formie
zaliczki mo¿e stanowiæ do 70 proc.
ca³ego dofinansowania. Pierwsza
transza dofinansowania w formie
zaliczki mo¿e zostaæ przekazana
beneficjentowi na podstawie poprawnego wniosku o p³atnoœæ, natomiast nastêpne transze przekazywane
bêd¹ na podstawie poprawnego wniosku o p³atnoœæ, stanowi¹cego rozliczenie dotychczas otrzymanych >
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> transz zaliczki. Przekazywanie
drugiej i kolejnych transz dofinansowania w formie zaliczki jest uzale¿nione od rozliczenia uprzednio
uzyskanych p³atnoœci zaliczkowych w wysokoœci co najmniej 70
proc. ich wartoœci.
W województwie œl¹skim wartoœæ
udzielonego dofinansowania w formie zaliczki w danym okresie rozliczeniowym nie mo¿e przekroczyæ 70
proc. wartoœci ca³kowitego planowanego dofinansowania w tym okresie.
Jako okres rozliczeniowy dla dofinansowania projektów w formie zaliczki
przyjmuje siê okres od 1 stycznia do
30 listopada roku, w którym zosta³a
ona wyp³acona. Dofinansowanie
w formie zaliczki wyp³acane jest na

i wk³adu w³asnego oraz dokonaniu
ewentualnego zwrotu œrodków niewykorzystanych na rachunek p³atnika.
Powy¿szy przegl¹d zawiera ogólne informacje dotycz¹ce mo¿liwoœci i sposobu korzystania z zaliczek. Ka¿dy
podmiot, który otrzyma³ pozytywn¹
decyzjê o przyznaniu wsparcia podpisuje umowê z jednostk¹ wdra¿aj¹c¹,
która zawiera szczegó³owe regulacje
w tym zakresie.

Nie ma ró¿y bez kolców
Zaliczki s¹ bardzo po¿ytecznym
instrumentem dla beneficjenta: pozwalaj¹ na sfinansowanie czêœci wydatków projektu bez koniecznoœci zad³u¿ania siê. Œrodki pozyskane w ten

projektów wy³¹cznie w oparciu o zaliczki – w czêœci na któr¹ pozyska³y
dotacjê, bardzo czêsta borykaj¹ siê
z brakiem p³ynnoœci finansowej.
Przyczyn¹ takiej sytuacji jest koniecznoœæ pozytywnej oceny wniosku o p³atnoœæ, w którym beneficjent
rozlicza pobrane kwoty zaliczki.
Przed zaakceptowaniem takiego
wniosku, wnioskodawca nie mo¿e
otrzymaæ kolejnej transzy œrodków.
Procedura oceny poprawnego wniosku o p³atnoœæ trwa – w zale¿noœci od
jednostki – oko³o miesi¹ca. W wiêkszoœci wypadków wnioski sk³adane
przez beneficjentów nie s¹ poprawne i wymagaj¹ poprawy, czasami
kilkukrotnej, co znacznie wyd³u¿a

Zaliczki to dobry sposób finansowania projektów unijnych, ale strasznie zbiurokratyzowany.
podstawie z³o¿onych i zatwierdzonych przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹
wniosków o p³atnoœæ zaliczkow¹,
które wp³ynê³y do 31 sierpnia
danego roku. Przekazanie
drugiej i kolejnej transzy
dofinansowania w formie
zaliczki nastêpuje na podstawie wniosku o p³atnoœæ poœredni¹, zawieraj¹cego rozliczenie
œrodków przekazanych w ramach odpowiednio pierwszej lub nastêpnej
transzy zaliczki, z zachowaniem warunku rozliczenia przynajmniej 70
proc. ³¹cznej wartoœci œrodków przekazanych w ramach wczeœniejszych
p³atnoœci zaliczkowych. Œrodki przekazane w formie zaliczki musz¹ zostaæ
rozliczone przez beneficjenta do 3
miesiêcy od dnia wyp³acenia œrodków
z zaliczki, nie póŸniej jednak ni¿ do 30
listopada roku, w którym zaliczka zosta³a przekazana beneficjentowi. Rozliczenie zaliczki polega na przedstawieniu przez beneficjenta we wniosku
o p³atnoœæ poœredni¹ wydatków kwalifikowanych, w wysokoœci odpowiadaj¹cej sumie wartoœci przekazanego
w formie zaliczki dofinansowania
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sposób s¹ nieoprocentowane, ich
przyznanie nie jest zwi¹zane z procedur¹ oceny zdolnoœci kredytowej.
Wystêpuje jednak wiele ograniczeñ,
co do wysokoœci pozyskanych w ten
sposób œrodków, jak i procedur ich
rozliczenia. Korzystaj¹cy z zaliczek
beneficjent musi liczyæ siê z tym, ¿e
wprowadzi to dodatkowe ograniczenia, do ju¿ mocno nieelastycznej procedury realizacji projektów. Podmioty, które decyduj¹ siê na realizacjê

okres na uzyskanie kolejnej transzy
œrodków.
Beneficjent musi wiêc
zdecydowaæ, czy pozyskaæ œrodki na realizacjê
projektu z kredytu bankowego, czy realizowaæ projekt korzystaj¹c z mo¿liwoœæ uzyskania zaliczek.
W pierwszym przypadku wygoda i wzglêdna elastycznoœæ jak¹ daje
kredyt bankowy okupiona
jest koniecznoœci¹ opracowania wniosku o kredyt – a po ewentualnym przyznaniu kredytu przez
bank – poniesienia kosztów obs³ugi
zad³u¿enia. W drugim przypadku,
otrzymanie od instytucji zarz¹dzaj¹cej nieoprocentowanej zaliczki wymaga przejœcia skomplikowanej
i d³ugotrwa³ej procedury zwi¹zanej
z wnioskami o wyp³acenie zaliczek
i ich rozliczeniem. Ponadto beneficjent nie jest w stanie dok³adnie okreœliæ momentu, kiedy œrodki z zaliczki
otrzyma do dyspozycji, co mo¿e zaburzyæ harmonogram jego rozliczeñ
z wykonawcami projektu.

