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P Y T A N I E 

Spotkaliśmy się ostatnio z pojęciem cross-financing. Co ono dokładnie 

oznacza? 

Cross-financing jest to tzw. elastyczny sposób finansowania projektów, 

polegający na dofinansowaniu projektu inwestycyjnego (zakup maszyn 

lub wyposażenia, roboty budowlane, nabycie oprogramowania) kom-

plementarnymi działaniami miękkimi – przeważnie szkoleniowymi lub 

doradczymi. 

 Cross-financing dopuszcza również przy projektach 
szkoleniowych możliwość dokonywania zakupów związanych z nabyciem 
środków trwałych lub wytworzeniem infrastruktury. W przypadku tego 
rodzaju projektów będą to raczej prace remontowe, zakup mebli lub kom-
puterów. 
Wprowadzenie takiej regulacji jest związane z podziałem udzielanego 
wsparcia z funduszy europejskich na Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego (projekty inwestycyjne) oraz Europejski Fundusz Społeczny 
(projekty miękkie). Stosowanie cross-financingu musi być dopuszczone 
przez regulamin konkursu, a ponadto ponoszenie takich wydatków po-
winno być uzasadnione osiągnięciem tzw. spójności projektu. 
Generalną zasadą jest, że cross-financing dotyczy maksymalnie do 10%  
(w szczególnych przypadkach 15%, np. projekty realizowane w ramach tzw. 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej) kosztów kwalifikowalnych, czyli 
objętych dofinansowaniem. 
W ramach perspektywy finansowej 2007–2013 cross-financing był wy-
korzystywany przede wszystkim przy Programie Operacyjnym Kapitał 
Ludzki oraz Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.
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