
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 60/16 
Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 14 stycznia 2016 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.  6.10 Wkład niepieniężny, 
przypis 41 

 

 

 

 

Doprecyzowanie dotychczasowego zapisu: 

 Wkładem własnym nie zawsze jest cała 
nieruchomość ; mogą to być np. sale których 
wartość wycenia się jako koszt 
eksploatacji/utrzymania danego metrażu  
( stawkę może określić np. taryfikator danej 
instytucji) 

W następujący sposób: 

 

 Wkładem własnym nie zawsze jest cała 
nieruchomość ; mogą to być np. sale których 
wartość wycenia się jako koszt 
eksploatacji/utrzymania danego metrażu 
(stawkę może określić np. taryfikator danej 
instytucji, tj. beneficjenta lub podmiotu 
udostępniającego wkład niepieniężny 
wnoszony na rzecz projektu. 
 

Doprecyzowanie zapisu w celu wyjaśnienie wątpliwości 
interpretacyjnych. 

 

 

2.  6.11 Opłaty i inne usługi 

Pkt 1 lit. g, i  

Wprowadzenie nowej kategorii wydatku: 

 Wydatki  na nabycie usług związanych  
z wykonywaniem czynności w ramach 
nadzoru/odbioru zadań/inwestycji 
realizowanych w ramach projektu.  
 

Za zasadne uznaje się  dopuszczenie możliwości 
kwalifikowania w projektach  przedmiotowej kategorii 
wydatku – wydatek niezbędny do realizacji celów projektu. 

 



 Opłaty poniesione na przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjnej 
lub gazowej, jeżeli są niezbędne z punktu 
widzenia realizacji projektu i zostały 
rzeczywiście i ostatecznie poniesione przez 
beneficjenta (przy czym opłaty te nie są 
wnoszone na rzecz beneficjenta lub podmiotu 
uprawnionego do ponoszenia wydatków  
w ramach projektu).   

 

Niezbędne uzupełnienie zapisów w celu wskazania 
możliwości kwalifikowania przedmiotowych wydatków – w 
zależności od rodzaju i specyfiki projektu. 

3.  6.11 Opłaty i inne usługi 

Pkt 1 lit k 

Modyfikacja dotychczasowego zapisu, tj. 

w miejsce zapisu w brzmieniu 

 Wydatki na ewaluację, o ile ich poniesienie jest 
wymagane przez właściwą instytucje będącą 
stroną umowy oraz znajdują się w katalogu 
specyficznych wydatków kwalifikowalnych dla 
danego działania/poddziałania 

wprowadzono zapis w brzmieniu: 

 Wydatki na ewaluację, o ile wynikają  
z zaakceptowanego przez właściwą 
instytucję będącą strony umowy wniosku  
o dofinansowanie.   

 

Zasadne jest, aby przedmiotowy wydatek był oceniany pod 
kątem racjonalności i przydatności na etapie wniosku o 
dofinansowanie.  

 

4.  7.3 Dokumentacja niezbędna 
do przygotowania projektu 

Pkt 3 

Wprowadza się pkt 3 w następującym brzmieniu:  

 Wydatek poniesiony na opracowanie Programu 
Rewitalizacji/ Programu Rozwoju Uzdrowiska 
może zostać uznany za wydatek kwalifikowalny 
jednokrotnie 

Doprecyzowanie zapisów celem uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych.  

5.  7.3 Koszty pośrednie 

Pkt 6  

 

Modyfikacja dotychczasowego zapisu, tj. 

w miejsce zapisu w brzmieniu: 

 Koszty pośrednie rozliczane są stawką 

ryczałtową. W sytuacji gdy beneficjent powierza 

Doprecyzowanie zapisów celem uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych.  



zarządzanie projektem podmiotowi 

zewnętrznemu, z zastosowaniem trybu o którym 

mowa w podrozdziale 6.6 Podręcznika, koszty 

pośrednie rozliczane są jako wydatki 

rzeczywiście poniesione (w wysokości równej 

przyjętej stawce dla danego 

działania/podziałania).  

wprowadzono zapis w brzmieniu: 

 Koszty pośrednie rozliczane są stawką 

ryczałtową. W sytuacji gdy beneficjent powierza 

zarządzanie projektem podmiotowi 

zewnętrznemu, z zastosowaniem trybu o którym 

mowa w podrozdziale 6.6 Podręcznika, koszty 

pośrednie rozliczane są jako wydatki 

rzeczywiście poniesione. Tak rozliczane 

wydatki nie mogą przekroczyć 

maksymalnego limitu na koszty pośrednie 

przyjętego dla danego 

działania/poddziałania.  

6.  8.5 Koszty pośrednie w 
projektach finansowych z 
EFS, pkt 12 

8.5.3 Weryfikacja wydatków 
rozliczanych uproszczoną 
metodą, pkt 2 

Wprowadzenie zapisu w treści: 

 Weryfikacja wydatków zadeklarowanych  
w ramach kosztów pośrednich dokonywana jest 
zgodnie z zasadami określonymi w sekcji  8.5.3.  

 

Zmiana porządkowa mająca na celu zachowanie 
przejrzystości zapisów dokumentu.  

7.  8.5 Pozostałe uproszczone 
metody rozliczania 
wydatków w projektach 
finansowych ze środków 
EFS 

Pkt 1 lit. b 

Zmiana porządkowa, rozbicie zapisu w punkcie 1 na dwa 
odrębne punkty: 

1. W projektach  EFS możliwe jest stosowanie  
następujących  uproszczonych  metod rozliczania 
wydatków: 
a. stawki jednostkowe, 
b. kwoty ryczałtowe, 

Zmiana porządkowa mająca na celu zachowanie 
przejrzystości zapisów dokumentu.  



z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w 
których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN 
równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. 
uproszczonych metod rozliczania wydatków jest 
obligatoryjne, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy 
wszystkie działania/zadania projektu są realizowane 
z zastosowaniem trybu, o którym mowa w 
podrozdziale 6.6, działania/zadania te rozliczać 
można wyłącznie na podstawie faktycznie 
ponoszonych wydatków; jeżeli jednak tylko część 
działań/zadań projektu realizowanych jest  
z zastosowaniem trybu, o którym mowa w 
podrozdziale 6.6, w ramach projektu mogą być 
stosowane uproszczone metody rozliczania 
wydatków. 

W następujący sposób: 

1. W projektach  EFS możliwe jest stosowanie  
następujących  uproszczonych  metod 
rozliczania wydatków: 

a. stawki jednostkowe, 
b. kwoty ryczałtowe, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których 
wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie 
przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 
EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod 
rozliczania wydatków jest obligatoryjne z zastrzeżeniem 
punktu 2.  

2. W przypadku, gdy wszystkie działania/zadania 
projektu są realizowane z zastosowaniem trybu, 
o którym mowa w podrozdziale 6.6, 
działania/zadania te rozliczać można wyłącznie 
na podstawie faktycznie ponoszonych 
wydatków. Jeśli jednak tylko część 
działań/zadań projektu realizowanych jest  
z zastosowaniem trybu, o którym mowa  
w podrozdziale 6.6, w ramach projektu mogą być 



stosowane uproszczone metody rozliczania 
wydatków. 

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

2.1 E-administracja i otwarte 
zasoby 

Uzupełnienie i modyfikacja dotychczasowych zapisów,  
w zakresie obejmującym w szczególności: 

 uzupełnienie zapisów dotyczących wydatków na 
infrastrukturę inną niż informatyczna 
(infrastruktura towarzysząca), 

 modyfikację zapisów dotyczących wydatków na 
modernizację sprzętu informatycznego, 

 uzupełnienie zapisów dotyczących wydatków na 
usługi informatyczne,  

 uzupełnienie zapisów dotyczących wydatków na 
prace przygotowawcze w zakresie poddziałań 
2.1.2 i 2.1.4, 

 uzupełnienie zapisów dotyczących wydatków 
związanych z digitalizacją i udostępnieniem 
zasobów, w tym rejestrów publicznych,  

 uzupełnienie zapisów dotyczących wydatków na 
zakup nieruchomości zabudowanej i 
niezabudowanej (wydatki niekwalifikowane), 

 doprecyzowanie zapisów dotyczących 
wyłączenia kwalifikowalności wydatków na 
utrzymanie infrastruktury i sprzętu oraz wydatki 
bieżące, poprzez dopuszczenie kwalifikowania 
wydatków na opiekę serwisową posprzedażowa 
oprogramowania i sprzętu informatycznego w 
okresie realizacji projektu (konserwacja). 

Uzupełnienie i modyfikacja dotychczasowych zapisów – w 
celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych. 

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

Modyfikacja katalogu wydatków kwalifikowalnych w taki 
sposób, że zapis w brzmieniu : 

 budowa nowych, rozbudowa, przebudowa 
istniejących budynków oraz budowli i koszty z 
tym związane, przy czym wydatki te nie mogą 

Uzupełnienie dotychczasowych zapisów w celu uniknięcia 
wątpliwości interpretacyjnych. 



Działanie 3.1 Strefy 
aktywności gospodarczej 

łącznie stanowić więcej niż 20% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu,  

Zastępuje się zapisem: 

 budowa nowych, rozbudowa, przebudowa 
istniejących budynków oraz budowli (jeśli są 
one niezbędne do właściwego 
funkcjonowania SAG oraz pod warunkiem, że 
nie są one przeznaczone na wynajem 
powierzchni biurowych, ani też infrastrukturę 
typu: parki technologiczne, inkubatory 
przedsiębiorczości, laboratoria badawcze) i 
koszty z tym związane, przy czym wydatki te nie 
mogą łącznie stanowić więcej niż 20% 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
projektu,  

 

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

6.1.1 Ochrona i opieka nad 
zabytkami 

 

Modyfikacja katalogu wydatków kwalifikowalnych w 
następujący sposób: 

 rezygnacja z  zapisów w ramach wydatków 
kwalifikowalnych: 

 odtworzenie zniszczonej przynależności 

zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 

50% oryginalnej substancji tej przynależności; 

 prace budowlane związane z przebudową, 

rozbudową i obiektów zabytkowych. Wsparcie w 

tym zakresie możliwe będzie wyłącznie jako 

cześć szerszego projektu infrastrukturalnego, 

związanego z realizacją prac przy zabytku 

nieruchomym, tj. do 50% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu; 

 rezygnacja z limitów dotyczących 

poszczególnych  kategorii wydatków w zamian 

Przeformułowanie katalogu wydatków kwalifikowalnych ma 
na celu uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych podczas 
oceny projektu.  

Uzupełnienie katalogu wydatków specyficznych o 
oszacowaną stawkę kosztów pośrednich dla 
przedmiotowego poddziałania. 



wprowadzenie jednego limitu: min. 60% na 

wydatki związane z realizacją prac 

konserwatorskich oraz restauratorskich przy 

zabytkach nieruchomych.  

 Wprowadzenie zapisu o treści: koszty pośrednie 

o których mowa w podrozdziale 7.3 w wysokości 

6% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych 

projektu 

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

5.1.2, 6.1.5, 6.2,  

Wprowadzenie do katalogu wydatków kwalifikowalnych 
przedmiotowych działań zapisu w treści: 

 koszty pośrednie, na zasadach i w wysokości, o 
której mowa w podrozdziale 7.3 

Doprecyzowanie dotychczas przyjętego podejścia.  

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

3.1, 4.5.1, 7.2.1  

Usunięcie  z katalogu specyficznych wydatków  
kwalifikowalnych następującej kategorii: 

 wydatki związane z wynagrodzeniem personelu 

zaangażowanego w merytoryczną realizację 

projektu 

W przypadku niektórych  projektów infrastrukturalnych 
kwalifikowanie kosztów osobowych pracowników 
merytorycznie zaangażowanych w projekt nie znajduje 
uzasadnienia.  

Koszty osobowe w tych poddziałaniach będą kwalifikowane 
w ramach koszów pośrednich – dla pracowników 
zarządzających projektem oraz personelu wsparcia. 

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

7.2.1 Tabor kolejowy 

Zmiana dotychczas przyjętej stawki kosztów pośrednich  
w przedmiotowym poddziałaniu z 0,05% na 0,4%.   

Nowa stawka kosztów pośrednich jest wynikiem zmiany w 
metodologii szacowania kosztów pośrednich dla 
przedmiotowego poddziałania – uwzględniono  nowe dane 
z podobnych typów projektów realizowanych przez 
Województwo Małopolskie w perspektywie finansowej 
2007 – 2014.  

14.  9. Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych / 
niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach 

Wprowadzenie katalogów wydatków specyficznych dla 
następujących działań / podziałań /:  

1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.4.4, 3.3.2, 6.3 

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



/ podziałaniach dla osi 
priorytetowych 

 

 


