Najczęściej zadawane pytania
1. Czy przyznane dofinansowanie musi być przeznaczone na zakup środków trwałych?
Przyznane dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na zakup środków trwałych, w tym
wartości niematerialnych i prawnych (np. licencja na program komputerowy) o jednostkowej
wartości księgowej powyżej 3 500 zł.
Przez środki trwałe w świetle ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr
152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) rozumie się
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
2. Co to jest zespół (zestaw) komputerowy?
W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy
element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie świadczenia usług. Może być nim
budynek, maszyna, pojazd mechaniczny itp.
Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt - obiektu
zbiorczego, którym może być zespół (zestaw) komputerowy, składający się z wielu obiektów
pojedynczych.
Zespół (zestaw) komputerowy obejmuje maszyny i urządzenia do wprowadzania, przetwarzania,
przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, w szczególności:
- jednostki centralne,
- jednostki pamięci,
- jednostki zasilające,
- urządzenia wejścia, w tym m.in. rejestratory, skanery,
- urządzenia wyjścia,
- urządzenia wejścia-wyjścia: konsole operatorskie, monitory ekranowe,
- urządzenia transmisji i ochrony danych,
wraz oprogramowaniem niezbędnym do ich działania.
Obiektem pojedynczym przyjętym do ewidencji może więc być cały zespół służący do przetwarzania
informacji, złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej jednostek zewnętrznych, względnie
poszczególne urządzenia wydzielone w osobne jednostki.
Skład zespołu (zestawu) komputerowego ustala samodzielnie wnioskodawca w zależności od celu,
jakiemu mają służyć te urządzenia.
3. Czy jednostkowa wartość księgowa powyżej 3 500 zł dotyczy całego zespołu (zestawu)
komputerowego, czy jego pojedynczych elementów?
Jednostkowa wartość księgowa powyżej 3 500 zł dotyczy wartości obiektu przyjętego do ewidencji przez
wnioskodawcę. Do jego decyzji należy rozstrzygnięcie, czy do ewidencji przyjmie cały zespół (zestaw)
komputerowy, czy jego pojedyncze elementy.
4. Czy jednostkowa wartość księgowa wyższa niż 3 500 zł dotyczy kwoty netto czy kwoty brutto (z VAT)?

Jednostkową wartością księgową jest cena netto lub brutto (z VAT) zakupionego elementu, w zależności od
czego, czy VAT od tego zakupu będzie odzyskany – wtedy jest to cena netto, czy też nie będzie odzyskany – wtedy
jest to cena brutto.
5. Czy koszty kwalifikowane dotyczą również zakupów finansowanych z wkładu własnego?
Koszty kwalifikowane dotyczą wyłącznie zakupów finansowanych z otrzymanego dofinansowania. W ramach
finansowego wkładu własnego można kupić elementy nie znajdujące się w wykazie kosztów kwalifikowanych,
będące częściami zespołu (zestawu) komputerowego, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
6. Czy w ramach finansowego wkładu własnego należy wnieść wyłącznie środki na wydatki majątkowe
(tzw. inwestycyjne), czy można też wnieść środki na wydatki bieżące?
Celem programu jest wyposażenie wnioskodawcy w zespoły (zestawy) komputerowe o jednostkowej wartości
księgowej powyżej 3 500 zł. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, to wnioskodawca może w ramach finansowego
wkładu własnego kupić dodatkowe elementy tych zespołów (zestawów) komputerowych ze środków bieżących,
jeśli pozwalają na to obowiązujące go przepisy.

