
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 
Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 26 kwietnia 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 

 pkt. 4 lit. e przypis 41 

 

 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 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)  

wprowadza się zapis w brzmieniu:  

 wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość; 
mogą to być np. sale, których wartość wycenia się jako 
koszt eksploatacji/utrzymania/wynajmu danego metrażu 
(zgodnie z metodologią przedstawioną przez beneficjenta 
lub podmiot udostępniający wkład niepieniężny wnoszony 
na rzecz projektu.) W przypadku beneficjentów 
prowadzących działalność gospodarczą polegającą 
m.in. na wynajmie sal szkoleniowych, wkład 
niepieniężny kwalifikowalny jest maksymalnie do 
wysokości stawek stosowanych przez te podmioty w 
komercyjnej działalności. 

 

Zmiana w nomenklaturze zapisów w celu uniknięcia 
wątpliwości interpretacyjnych. Zgodnie z założeniami 
IZ RPO WM wkład niepieniężny wnoszony do projektu 
w postaci sal wycenia się jako koszt 
eksploatacji/utrzymania/wynajmu danego metrażu 
zgodnie z metodologią przedstawioną przez 
beneficjenta.  

2 6.11 Opłaty finansowe i inne 
usługi związane z realizacją 
projektu,  

pkt. 1 lit. i 

 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

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

wprowadza się zapis w brzmieniu:  

Doprecyzowanie zapisów celem uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych poprzez wskazanie, że czynności 
związane z nadzorem/odbiorem zadań realizowanych 
w ramach projektu dokonywane przez personel 
beneficjenta stanowią wydatki kwalifikowalne.  



 wydatki  na nabycie usług związanych z wykonywaniem 
czynności w ramach nadzoru/odbioru zadań/inwestycji 
realizowanych w ramach projektu. W przypadku, gdy 
nadzór/ odbiór jest realizowany przez posiadających 
odpowiednie kwalifikacje pracowników beneficjenta, 
wydatki związane z ich wynagrodzeniem mogą zostać 
uznane za kwalifikowalne na zasadach określonych w 
podrozdziale 6.15 Podręcznika.   

3 6.15 Koszty związane z 
angażowaniem personelu 

pkt 3 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu są 
w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy 
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na 
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy 
Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 710). 

wprowadza się zapis w brzmieniu: 

 Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu są 
w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy 
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na 
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone 
na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach 
emerytalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 710). 

 

Doprecyzowanie zapisów celem uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych – wskazanie na możliwość 
kwalifikowania odpisów na ZFŚŚ w ramach kosztów 
związanych z wynagrodzeniem personelu. 

4 7.1 Dokumentacja 
niezbędna do 
przygotowania projektu  

pkt 1 lit c, 

pkt 3 

Modyfikacja zapisu w pkt 1 lit. c w następujący sposób: 

 O ile Podręcznik lub regulamin konkursu nie stanowi inaczej 
do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione na 
opracowanie lub aktualizację, w zakresie wyznaczonym 
przez IZ RPO WM, dokumentacji związanej z 
przygotowaniem projektu,  w szczególności: 

a. dokumentacji technicznej i projektowej (m.in. koncepcji 
budowlanej, koncepcji urbanistyczno – architektonicznej, 
projektu budowlanego, projektu architektonicznego i 

Zmiana porządkowa polegająca na usunięciu z treści 
rozdziału „Dokumentacja niezbędna do przygotowania 
projektu” zapisów odnoszących się do wydatków 
ponoszonych na opracowanie kosztorysu użytkowego, 
ofertowego oraz inwestorskiego - w związku ze 
stosowanym podejściem zgodnie z którym 
przedmiotowe wydatki kwalifikowalne są w ramach 
kosztów pośrednich.  

Ponadto wprowadza się limit na wydatki ponoszone w  
związku z opracowaniem programów rewitalizacji.  



wykonawczego, prac geodezyjnych, programu 
funkcjonalno-użytkowego) kosztorysu użytkowego,  
kosztorysu ofertowego, inwestorskiego), 

Modyfikacja zapisu w pkt 3 w następujący sposób: 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

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

Wprowadza się zapis w brzmieniu: 

 Wydatek poniesiony na opracowanie programu 
rewitalizacji kwalifikowalny będzie do wysokości 
150 000 PLN brutto. Ponadto wydatki poniesione na 
programy rewitalizacji /plany rozwoju będą mogły zostać  
uznane za kwalifikowalne jednokrotnie.  

 

6 7.3 Koszty pośrednie  

pkt 4 lit. a, 

pkt 6, 

pkt 13. 

 

 

Modyfikacja podrozdziału 7.3 Koszty pośrednie w  następujący 
sposób: 

W miejsce zapisu w pkt 4 a w  brzmieniu: 

 Do kosztów pośrednich zalicza się:  

koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie 
projektem, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla 
realizacji projektu, w tym w szczególności koszty 
wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i 
szkoleń, 

Wprowadza się zapis w brzmieniu: 

 Do kosztów pośrednich zalicza się:  

Koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie 
projektem (rozumiane m.in. jako monitorowanie 
projektu, rozliczanie płatności, sprawozdawczość, 
organizacja postępowania przetargowego, 
przygotowanie dokumentacji przetargowej), w tym w 
szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich 
delegacji służbowych i szkoleń 

 

W miejsce zapisu w pkt 6 w brzmieniu: 

Doprecyzowanie zapisów celem uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych.  

Ponadto, uporządkowanie dotychczasowych zapisów, 
poprzez usunięcie z treści Podręcznika zapisów 
odnoszących się do metod/sposobów określania 
stawek ryczałtowych. Zgodnie z podejściem 
stosowanym w ramach RPO WM  dla projektów  
współfinansowanych w ramach EFRR to IZ określa 
stawki ryczałtowe dla wszystkich działań i poddziałań. 
W związku z powyższym  nie ma konieczności 
wskazywania metod ich określenia w Podręczniku 
kwalifikowania wydatków. 

  
 



 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. 

Wprowadza się zapis w brzmieniu: 

 Koszty pośrednie rozliczane są co do zasady stawką 
ryczałtową. W sytuacji gdy beneficjent powierza 
zarządzanie/promocję projektu podmiotowi 
zewnętrznemu, koszty pośrednie rozliczane są jako wydatki 
rzeczywiście poniesione. Tak rozliczane wydatki nie mogą 
przekroczyć maksymalnego limitu na koszty pośrednie 
przyjętego dla danego działania/poddziałania. 

 

 Usuniecie zapisów pkt 13  

 

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

pkt 2 

przypis nr 78 

Konieczność doprecyzowania zapisów poprzez dodanie 
przypisu  do pkt nr 2  o następującej treści:  

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego 
(środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN 
równowartości 100 000 EUR w sytuacji gdy tylko część 
działań/zadań projektu realizowanych jest z zastosowaniem 
trybu, o którym mowa w podrozdziale 6.6, w ramach projektu 
muszą być stosowane uproszczone metody rozliczania 
wydatków. 

 

Zawarcie doprecyzowania jest konieczne celem 
uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych.  

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

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli 
celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego 
rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych 
właściwości danej technologii lub możliwości jej 

Uzupełnienie i doprecyzowanie dotychczasowych 
zapisów. 



 

1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe 
przedsiębiorstw 

zastosowania w nowych warunkach związanych z 
indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa  

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, 
pod warunkiem, że: 

 celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych 
prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do 
opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu 
o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej 
technologii lub możliwości jej zastosowania w 
nowych warunkach związanych z indywidualnymi 
potrzebami danego przedsiębiorstwa; 

 wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte 
od: jednostki naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 
posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A 
lub B, o której mowa w tej ustawie; przedsiębiorcy 
posiadającego status centrum badawczo-
rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 
2008 r. o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej oraz posiadającego 
siedzibę na terytorium RP 

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

1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe 
przedsiębiorstw 

W części dotyczącej podwykonawstwa wprowadzenie zapisu w 

brzmieniu:  

 W ramach podwykonawstwa należy wykazywać 

wszystkie umowy o dzieło. W przypadku umów 

zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi 

działalności gospodarczej nie mają zastosowania 

ograniczenia podmiotowe wskazane powyżej. 

Uzupełnienie i doprecyzowanie dotychczasowych 
zapisów. 

 9.   Rodzaje   wydatków 
kwalifikowalnych/ 
niekwalifikowalnych w  
poszczególnych działaniach 

W odniesieniu do zapisu w brzmieniu: 

 koszty realizacji studium wykonalności oznaczającego 
ocenę i analizę potencjału projektu, które ma wesprzeć 
proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne 
określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i 

Uporządkowanie dotychczasowych zapisów, poprzez 
usunięcie z treści Podręcznika zapisów dotyczących 
maksymalnej intensywności wsparcia (maksymalny 
poziom dofinansowania UE w odniesieniu do studium 
wykonalności został określony w SzOOP – na 



/podziałaniach  dla  osi 
priorytetowych 

 

1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe 
przedsiębiorstw 

zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą 
niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego 
powodzenia, kwalifikowane w wysokości do 80 tys. PLN, 
jednak nie więcej niż 50% dofinansowania UE 

usunięcie zapisu treści: 

 jednak nie więcej niż 50% dofinansowania UE 

podstawie art. 25 rozporządzenie Komisji (UE nr 
651/2014. 

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

 

1.2.3 Bony na innowacje 

Modyfikacja katalogu specyficznych kosztów kwalifikowanych i 

niekwalifikowanych w konsekwencji modyfikacji zakresu usług 

wspieranych w poddziałaniu 1.2.3. 

 

 

Wprowadzenie modyfikacji dotyczących katalogu 
kosztów kwalifikowanych wynika z faktu modyfikacji 
zakresu wsparcia w ramach poddziałania 1.2.3, w 
następstwie analizy doświadczeń wynikających z 
pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w 
przedmiotowym poddziałaniu.  

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

 

3.1  Strefy aktywności 
gospodarczej 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 koszty pośrednie, o których mowa w podrozdziale 7.3 w 

wysokości 6% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych 

projektu, 

Wprowadza się zapis w brzmieniu: 

 koszty pośrednie, o których mowa w podrozdziale 7.3 w 

wysokości 6% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych 

projektu, w tym również wydatki związane z działaniami 

informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi oferty 

terenów inwestycyjnych objętych zakresem projektu, 

ukierunkowane bezpośrednio na odbiorców tej oferty, 

w tym np.:  

 koszty utworzenia i/lub rozbudowy platformy / 
strony internetowej projektu,  

 koszty przygotowania oraz dystrybucji 
materiałów informacyjnych i promocyjnych, 

 koszty przygotowania oraz realizacji kampanii 
informacyjno-promocyjnych, w tym medialnych. 

Doprecyzowanie zapisów celem uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych – wskazanie na możliwość 
kwalifikowania w ramach kosztów pośrednich szeroko 
rozumianych działań informacyjno-promocyjnych 
mających na celu promocje powstałej  strefy.  



 

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

Wprowadzenie katalogów wydatków specyficznych dla 
następujących działań / podziałań:  

 4.1.2 - Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł               

odnawialnych 

 4.3 - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym  

 7.2.4 - Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR 
 

oraz uzupełnienie katalogu specyficznych wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych dla działania 4.5 
Niskoemisyjny transport miejski, poddziałania 4.5.2 
Niskoemisyjny transport miejski – SPR.  

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

 


