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    Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1422 /15 
  Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2015 r. 

 

Wykaz zmian do Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 

1.  6.2 Ocena kwalifikowalności 
wydatku, pkt 5, przypis 15 

Zmiana polega na wprowadzeniu definicji zamówienia na potrzeby 
postanowienia wynikającego z punktu 5, podrozdziału 6.2.  

Treść przypisu: 

Na potrzeby tego postanowienia zamówienie rozumie się jako 
odpłatną umowę zawartą pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy, lub 
roboty budowalne tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie.  

Niezbędne jest doprecyzowanie zapisów celem 
uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, 
poprzez jednoznaczne wskazanie  definicji 
zamówienia na potrzeby przedmiotowego 
punktu. 

2.  6.9 Dochód wygenerowany 
podczas realizacji projektu 
(do czasu jego ukończenia)  

Tytuł podrozdziału 

Zmiana tytułu podrozdziału Dochód wygenerowany podczas 
realizacji projektu (do czasu jego ukończenia) 

na tytuł: 

Dochód wygenerowany w trakcie wdrażania projektu (do 
czasu jego ukończenia) 

Zmiana nomenklatury na zgodną z art. 65 ust. 8 
rozporządzenia ogólnego. Zmiana nazwy 
rozdziału ma na celu uspójnienie nomenklatury 
stosowanej w dokumentach przygotowywanych 
przez IZ RPO WM.  

3.  6.9 Dochód wygenerowany 
podczas realizacji projektu 
(do czasu jego ukończenia)  
pkt 1 

Modyfikacja zapisu w następujący sposób: 

Dochody wygenerowane w trakcie wdrażania  projektu, które 
nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzania, 
wykazuje się nie później niż w momencie złożenia wniosku o 
płatność końcową. 

Zmiana zapisu w konsekwencji powyższej 
zmiany. 

 

4.  7.3 Koszty pośrednie  

 

Modyfikacja wzoru obliczania kosztów pośrednich w projekcie w 
następujący sposób: 

Kp = Kb x Sr 

Zmiana ma na celu zachowanie spójności 
pomiędzy zapisami  w punkcie 1 i 12 w 
Rozdziale 7.3 Koszty pośrednie w zakresie 
sposobu obliczania kosztów pośrednich w 
projekcie.  
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5.  6.10  Wkład niepieniężny 
pkt. 4 

Modyfikacja zapisu w pkt 4 lit a w następujący sposób: 

1. Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego są 
następujące: 

a) wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu 
na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów 
(surowców), wartości niematerialnych i prawnych, 
ekspertyz, usług lub nieodpłatnej pracy wykonywanej 
przez wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

Uzupełnienie istniejącego zapisu poprzez 
dopuszczenie do kwalifikowania usługi jako 
kategorii  wkładu niepieniężnego – ze względu 
na przewidywane kategorie wkładu 
niepieniężnego w projektach ubiegających się o 
dofinansowanie w ramach RPO WM.  
 

6.  6.15 Koszty związane z 
angażowaniem personelu, 
pkt 6 

 

Uzupełnienie zapisu w brzmieniu: 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest 
kwalifikowalne wyłączenie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy, 
odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące 
podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu oraz 
jest adekwatne do okresu zaangażowania danego pracownika 
w projekt. 

Niezbędne doprecyzowanie zapisów celem 
uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych. 

 

7.  9. Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych / 
niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach / 
podziałaniach dla osi 
priorytetowych 

działanie 2.1  

Modyfikacja dotychczasowej kategorii wydatku w ramach 
wydatków specyficznych dla działania, tj. 

w miejsce zapisu w brzmieniu: 

 wydatki na pokrycie kosztów prac instalacyjnych, 
konfiguracyjnych i optymalizacyjnych 

wprowadzono zapis w brzmieniu: 

 wydatki na pokrycie kosztów prac i opłat instalacyjnych, 
konfiguracyjnych i optymalizacyjnych, w tym w zakresie 
zapewnienia dostępu do sieci Internet 

Uzupełnienie dotychczasowych zapisów – ze 
względu na przewidywane kategorie wydatków 
w projektach ubiegających się o dofinansowanie 
w ramach działania 2.1. 

 

8.  9. Rodzaje Wydatków 
Kwalifikowalnych/ 
Niekwalifikowalnych w 
Poszczególnych Działaniach/ 
Podziałaniach Dla Osi 
Priorytetowych 

poddziałanie 3.3.1  

Dodanie zapisu w ramach wydatków specyficznych dla 
podziałania 3.3.1 w brzmieniu: 

 wydatki na zakup środków trwałych mogą być 
kwalifikowane wyłącznie w wysokości odpowiadającej 
odpisom amortyzacyjnym za okres w którym były 
wykorzystywane na rzecz projektu – zgodnie z sekcją 
6.12.3 Podręcznika 

Uzupełnienie zapisów w ramach wydatków 
specyficznych dla podziałania 3.3.1 ma na celu 
kwalifikowanie wydatków poniesionych na 
zakup środków trwałych tylko w postaci odpisów 
amortyzacyjne, za okres w którym środki trwałe  
były wykorzystywane na rzecz projektu – z 
uwagi na nie inwestycyjny charakter projektów.  
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9.  9. Rodzaje Wydatków 
Kwalifikowalnych/ 
Niekwalifikowalnych w 
Poszczególnych Działaniach/ 
Podziałaniach Dla Osi 
Priorytetowych 

poddziałanie 3.3.1  

Wskazanie robót budowlanych jako wydatków  niekwalifikowanych 
w ramach poddziałania 3.3.1.  

Projekty, które mogą się ubiegać o wsparcie w 
ramach poddziałania 3.3.1,  są ukierunkowane 
na prowadzenie działań promocyjnych, nie 
prowadzą do powstania infrastruktury. 
Wytworzenie składników majątku nie jest ich 
celem, zatem dla uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych przez Wnioskodawców 
doprecyzowano katalog wydatków 
specyficznych dla podziałania 3.3.1 poprzez 
wskazanie wydatków związanych z budową i 
rozbudową za niekwalifikowane.   

10.  9. Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych / 
niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach / 
podziałaniach dla osi 
priorytetowych 

Wprowadzenie katalogów wydatków specyficznych dla 
następujących działań / podziałań / typów projektu:  

1.3 typ B; 3.1; 4.5.1; 6.1.2; 6.1.3; 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1 

 
  

Uzupełnienie Podręcznika o katalog wydatków 
specyficznych dla kolejnych działań/ poddziałań/ 
typów projektu. 

11.  Wybrane sekcje w 
dokumencie 

Wprowadzenie zmian redakcyjnych.  Zmiany o charakterze edycyjnym oraz 
technicznym, w tym poprawa oczywistych 
omyłek.  

  


