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Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia  9 sierpnia 2016 r 

 

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 

1  

4. Cel, zakres regulacji oraz 
obowiązywanie Podręcznika 

pkt 10 

Dodanie zapisu w brzmieniu: 

 Na moment  dokonywania oceny projektu 
do oceny kwalifikowalności wydatków 
stosuje się aktualną wersję  Podręcznika, 
pod warunkiem, że w przypadku zmiany 
Podręcznika zostanie ona dokonana 
przed końcem terminu składania 
wniosków, a wnioskodawcy będą mieli 
możliwości (formalną i faktyczną) 
wycofania wniosku i złożenia go 
ponownie z uwzględnieniem 
zmienionych zasad, z zastrzeżeniem pkt 
11,12. 

 

Konieczność doprecyzowania zapisów poprzez 
określenie, która wersja Podręcznika obowiązuje  na 
moment oceny wniosku o dofinansowanie, w celu 
uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych. 

 

 

2  6.10 Wkład niepieniężny, pkt. 10 

 

 

 

Zastąpienie zapisu w brzmieniu:  

 Warunkiem niezbędnym uznania wkładu 
niepieniężnego za wydatek kwalifikowalny 
jest bezpośrednie wskazanie informacji 
dotyczących poszczególnych pozycji wkładu 
niepieniężnego we wniosku o 
dofinansowanie oraz w umowie o 
dofinansowanie. 

zapisem w brzmieniu: 

 Warunkiem niezbędnym uznania wkładu 
niepieniężnego za wydatek kwalifikowalny 
jest bezpośrednie wskazanie informacji 
dotyczących poszczególnych pozycji wkładu 
niepieniężnego we wniosku o 

Usunięcie zapisu obligującego do wykazania 
poszczególnych pozycji wkładu niepieniężnego w 
umowie o dofinansowanie.  Wystarczającym 
zobowiązaniem jest wykazanie wkładu niepieniężnego 
we wniosku o dofinansowanie, z uwagi na fakt, że 
wniosek o dofinansowanie jest częścią umowy o 
dofinansowanie. 
 



dofinansowanie oraz w umowie o 
dofinansowanie. 

 

 

 

 6.6.3 Szczegółowe warunki 
realizacji zamówień publicznych 
udzielanych zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, 

pkt.7, lit. a, tiret i.  

Zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

 Upublicznienie zapytania ofertowego polega 
na jego umieszczeniu: 

na stronie internetowej wskazanej w komunikacie 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
umieszczonym na stronie internetowej ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego, a do czasu 
uruchomienia tej strony internetowej  – wysłaniu 
zapytania ofertowego do co najmniej trzech 
potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje 
trzech potencjalnych wykonawców danego 
zamówienia publicznego oraz upublicznieniu tego 
zapytania co najmniej na stronie internetowej 
beneficjenta, o ile posiada taką stronę,  

zapisem w brzmieniu: 

 Upublicznienie zapytania ofertowego 
polega na jego umieszczeniu: 

w bazie konkurencyjności, a w przypadku 
zawieszenia działalności bazy potwierdzonego 
odpowiednim komunikatem ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego – wysłaniu 
zapytania ofertowego do co najmniej trzech 
potencjalnych wykonawców, o ile na rynku 
istnieje trzech potencjalnych wykonawców 
danego zamówienia oraz upublicznieniu tego 
zapytania co najmniej na stronie internetowej 
beneficjenta, o ile posiada taką stronę 

 

Dodaje się przypis: 

Aktualizacja zapisów w celu dostosowania do stanu 
faktycznego. Ministerstwo Rozwoju uruchomiło bazę 
konkurencyjności, w której beneficjenci publikują 
ogłoszenia o zamówieniach publicznych udzielanych w 
związku z realizowanymi projektami w ramach funduszy 
europejskich.  



 Strona internetowa wskazana w 
komunikacie ministra właściwego ds. 
rozwoju, przeznaczona do umieszczania 
zapytań ofertowych. 

 

Usuwa się przypis: 

 IZ RPO WM zapewnia, ze beneficjenci 
zostaną poinformowani o ww. komunikacie 
pisemnie lub z wykorzystaniem systemu 
informatycznego, przez który rozumie się 
centralny system informatyczny (SL 2014) 
lub lokalny system informatyczny (LSI) 
przynajmniej na 10 dni przed 
uruchomieniem tej strony internetowej 

 7.4 Zakup nieruchomości,  

pkt 4 lit c,  

pkt 10 

Zastąpienie zapisu w brzmieniu:  

 zakup nieruchomości został przewidziany 
we wniosku o dofinansowanie  
i uwzględniony w umowie o dofinansowanie. 

zapisem w brzmieniu: 

 zakup nieruchomości został przewidziany 
we wniosku o dofinansowanie  
i uwzględniony w umowie o dofinansowanie. 

Zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

 Wydatki związane z adaptacją lub 
remontem budynku mogą być uznane za 
kwalifikowalne jedynie w przypadku, gdy jest 
to niezbędne dla realizacji projektu oraz 
zostanie opisane we wniosku o 
dofinansowanie i wskazane w umowie o 
dofinansowanie. 

zapisem w brzmieniu: 

 Wydatki związane z adaptacją lub 
remontem budynku mogą być uznane za 
kwalifikowalne jedynie w przypadku, gdy jest 

Usunięcie zapisu obligującego do wykazania zakupu 
nieruchomości oraz wydatków na adaptacje i remonty w 
umowie o dofinansowanie.  Wystarczającym 
zobowiązaniem jest wykazanie wydatku na zakup 
nieruchomości we wniosku o dofinansowanie, z uwagi na 
fakt, że wniosek o dofinansowanie jest częścią umowy o 
dofinansowanie. 



to niezbędne dla realizacji projektu oraz 
zostanie opisane we wniosku o 
dofinansowanie i wskazane w umowie o 
dofinansowanie. 

 

3 7.5 Roboty budowlane, pkt 2 Doprecyzowanie zapisu w brzmieniu: 

 Wydatki na przebudowę urządzeń obcych 
mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli 
konieczność ich przebudowy wynika z 
projektu budowlanego.  

w następujący sposób: 

 Wydatki na przebudowę urządzeń obcych 
mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli 
konieczność ich przebudowy wynika z 
projektu budowlanego, a ich wartość nie 
przekracza 15% wartości robót 
budowlanych.  

 

Wprowadzenie limitu ma na celu zracjonalizowania 
podejścia w kwalifikowaniu wydatków ponoszonych na 
przebudowę urządzeń obcych. 

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

priorytetowych 

1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw  

 

W grupie wydatków kwalifikowanych w ramach 
pomocy publicznej dla MŚP na wspieranie 
innowacyjności 

zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

 koszty uzyskania, walidacji i obrony 
patentów i innych wartości niematerialnych i 
prawnych, w tym: (…) 

zapisem w brzmieniu: 

 koszty przygotowania wyników fazy 
badawczej do zastosowania w 
działalności gospodarczej, obejmujące 
koszty uzyskania, walidacji i obrony 
patentów i innych wartości niematerialnych i 
prawnych, w tym: (…) 

 

 

Doprecyzowanie zapisów celem uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych, poprzez wskazanie kategorii kosztów 
kwalifikowanych w ramach pomocy publicznej dla MŚP 
na wspieranie innowacyjności, które objęte są limitem 
10% wartości wydatków kwalifikowanych związanych z 
przygotowaniem wyników fazy badawczej do 
zastosowania w działalności gospodarczej, o którym 
mowa w Podręczniku. 



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

priorytetowych 

1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw 

 

W grupie wydatków kwalifikowanych w ramach 

pomocy publicznej na projekty badawczo-

rozwojowe, uzupełnienie kategorii dotyczącej 

kosztów ogólnych ponoszonych bezpośrednio w 

wyniku realizacji projektu, o dodatkową 

podkategorię, tj. 

 koszty wartości niematerialnych i prawnych 

zakupionych lub użytkowanych na 

podstawie licencji uzyskanych od 

podmiotów trzecich na warunkach 

rynkowych, w formie patentów, licencji, 

know-how, nieopatentowanej wiedzy 

technicznej: kwalifikowane w zakresie i 

przez okres, w jakim są one wykorzystywane 

na potrzeby projektu – jako odpisy 

amortyzacyjne i/lub koszty ponoszone w 

wyniku odpłatnego korzystania z wartości 

niematerialnych i prawnych (np. opłaty 

licencyjne)  

Koszty zakupu lub użytkowania wartości 

niematerialnych i prawnych, które zostały 

wytworzone na indywidualne potrzeby 

beneficjenta i nie są powszechnie dostępne 

w sprzedaży, mogą być kwalifikowane 

wyłącznie w pod warunkiem, że zostały one 

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 

Uzupełnienie zapisów celem zapewnienia możliwości 

warunkowego kwalifikowania kosztów zakupu lub 

użytkowania wartości niematerialnych i prawnych, co jest 

uzasadnione specyfiką potrzeb związanych z realizacją 

projektów wspieranych w poddziałaniu 1.2.1.  

 



na terytorium RP 

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

priorytetowych 

1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw 

 

 

W ramach kategorii: koszty podwykonawstwa: 

uzupełnienie zapisu w brzmieniu: 

 W ramach podwykonawstwa realizację 

części merytorycznych prac w ramach 

projektu można zlecić: jednostce 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 posiadającemu status 

centrum badawczo-rozwojowego w 

rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o 

niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej oraz posiadającemu siedzibę 

na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, 

konsorcjum naukowo-przemysłowemu, 

niezależnej jednostce, stanowiącej 

akredytowane laboratorium (posiadające 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) 

lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w 

aktualnym obwieszczeniu ministra 

właściwego ds. gospodarki w sprawie 

informacji o notyfikowanych jednostkach 

certyfikujących i jednostkach kontrolujących 

oraz notyfikowanych laboratoriach), 

posiadającym siedzibę na terytorium RP. 

zapisem w brzmieniu: 

 Zlecenie wykonania części 

merytorycznych prac w ramach projektu 

(podwykonawstwo) innym podmiotom 

niż wskazane powyżej jest dopuszczalne 

pod warunkiem, że wnioskodawca 

Uzupełnienie zapisów celem zapewnienia możliwości 

warunkowego kwalifikowania kosztów podwykonawstwa 

realizowanego także przez podmioty inne niż podmioty 

wskazane dotychczas w ramach katalogu zamkniętego, 

co jest uzasadnione specyfiką potrzeb związanych z 

realizacją projektów wspieranych w poddziałaniu 1.2.1. 

 

 



wskazał podwykonawcę we wniosku o 

dofinansowanie oraz opisał jego 

potencjał kadrowy i techniczny, który 

uznaje się za adekwatny do zakresu i 

rodzaju powierzonej części prac B+R w 

projekcie, co podlega ocenie w oparciu o 

informacje zawarte we wniosku o 

dofinansowanie, na etapie oceny 

projektu w kryterium pn. Merytoryczny i 

techniczny potencjał do realizacji 

projektu. 

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

priorytetowych 

2.1 Działanie 2.1  
E-administracja i otwarte zasoby 
 

 

W ramach kategorii: wydatki na roboty budowlane i 

środki trwałe (infrastruktura towarzysząca – inna niż 

informatyczna) – do 15% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu: 

zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

 wydatki na pokrycie kosztów dostosowania 

terenu i obiektów w zakresie niezbędnym do 

realizacji projektu (w tym koszt budowy, 

przebudowy i modernizacji przyłączy, 

niezbędnej infrastruktury technicznej) 

zapisem w brzmieniu: 

 wydatki na pokrycie kosztów dostosowania 

terenu i obiektów w zakresie niezbędnym do 

realizacji projektu (w tym koszt budowy, 

przebudowy i modernizacji przyłączy, 

niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym 

infrastruktury lokalnych sieci 

komputerowych – LAN) 

Doprecyzowanie zapisów celem uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych poprzez wskazanie możliwości 

kwalifikowania infrastruktury lokalnych sieci 

komputerowych – LAN w ramach kategorii wydatków 

dotyczących tzw. infrastruktury towarzyszącej objętej 

limitem 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych 

projektu.  

 

 9.   Rodzaje   wydatków 
kwalifikowalnych                  / 
niekwalifikowalnych w  
poszczególnych działaniach /  

Doprecyzowanie zapisu w brzmieniu: 

 wydatki związane z wynagrodzeniem 

personelu zaangażowanego w 

Zmiana porządkowa w celu uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych: zgodnie z zapisami SzOOP, 

dotyczącymi warunków i planowanego zakresu 



podziałaniach  dla  osi  

priorytetowych 

2.1 Działanie 2.1  
E-administracja i otwarte zasoby 

 

 

merytoryczną realizację projektu, na 

zasadach określonych w podrozdziale 6.15 

Podręcznika 

w następujący sposób: 

 wydatki związane z wynagrodzeniem 

personelu zaangażowanego w 

merytoryczną realizację projektu, na 

zasadach określonych w podrozdziale 6.15 

Podręcznika, w tym: 

 wydatki dotyczące rozwijania 

kompetencji i umiejętności kadr, w 

szczególności w zakresie 

związanym z wdrożeniem i obsługą 

realizowanych systemów 

informatycznych (cross-financing) 

stosowania finansowania krzyżowego w działaniu 2.1.  

 

 

 Działanie 3.1 Strefy aktywności 
gospodarczej - WYDATKI 
NIEKWALIFIKOWANE 

Doprecyzowanie zapisów PKW w ramach wydatków 

niekwalifikowalnych, poprzez zastąpienie zapisu w 

brzmieniu: 

 wydatki poniesione na 

uzbrojenie/dozbrojenie terenu, który jest / 

zostanie przeznaczony na inwestycje 

turystyczne, obiekty handlowe oraz 

mieszkaniowe 

zapisem w brzmieniu: 

 wydatki poniesione na 

uzbrojenie/dozbrojenie terenu, który jest / 

zostanie przeznaczony na inwestycje 

turystyczne, obiekty handlowe (zgodnie z 

definicją zawartą w SzOOP RPO WM oraz 

za wyjątkiem handlu detalicznego na 

warunkach opisanych w SZOOP RPO 

WM) oraz mieszkaniowe 

Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów 

Podręcznika do zmian wprowadzonych do SzOOP RPO 

WM.  



 Działanie 3.1 Strefy aktywności 
gospodarczej - WYDATKI 
KWALIFIKOWANE 

W odniesieniu do wydatków na budowę 

wewnętrznego układu komunikacyjnego strefy 

aktywności gospodarczej usunięcie zapisu w 

brzmieniu: 

„lub nie ma on prawnej możliwości ich odzyskania” 

Autopoprawka. Usunięcie zapisów nie mających 

zastosowania  w kontekście budowy wewnętrznego 

układu komunikacyjnego w strefach aktywności 

gospodarczej.  

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

priorytetowych 

 

4.3.1 

Głęboka modernizacja 
energetyczna  budynków 
użyteczności publicznej – ZIT 

Poddziałanie 

4.3.2 

Głęboka modernizacja 
energetyczna  budynków 
użyteczności publicznej – SPR 

 

Poddziałanie 

4.3.3 

Głęboka modernizacja 
energetyczna  budynków 
użyteczności publicznej – 
Inwestycje Regionalne 

W katalogu wydatków niekwalifikowanych 

zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

  termomodernizacja powierzchni 

przeznaczonej na prowadzenie działalności 

gospodarczej lub cele mieszkaniowe 

zapisami w brzmieniu: 

 modernizacje energetyczną powierzchni 

użytkowej przeznaczonej na cele 

mieszkaniowe przekraczająca 20% 

powierzchni całkowitej budynku, 

 modernizacje energetyczną powierzchni 

użytkowej przeznaczonej na prowadzenie 

działalności gospodarczej 

przekraczającej 20% powierzchni 

całkowitej budynku (zgodnie z definicją 

działalności gospodarczej wynikającej z 

ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej) 

W grupie wydatków kwalifikowanych wprowadza się 

zapisy w brzmieniu: 

 modernizacje energetyczną powierzchni 

użytkowej przeznaczonej na cele 

mieszkaniowe do 20% powierzchni 

całkowitej budynku, jeżeli powierzchnia 

ta ma uzupełniającą funkcję względem 

głównej funkcji obiektu. Główną funkcją 

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności 

dostosowania wydatków kwalifikowanych 

/niekwalifikowalnych do projektów przyjętych w ramach 

Strategii ZIT oraz planowanych do zgłaszania w ramach 

naboru projektów subregionalnych.  

W odniesieniu do kwalifikowalności powierzchni 

mieszkaniowej wydaje się zasadnym dopuszczenie 

kwalifikowalności niewielkiej części budynku 

przeznaczonej na cele mieszkaniowe ze względu na 

trudności w wyodrębnianiu tych powierzchni w projekcie. 

W przypadku domów pomocy społecznej i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych zostały one 

zakwalifikowane w pełnym zakresie powierzchniowym 

również na etapie przyjmowania Strategii ZIT oraz 

zatwierdzania list projektów subregionalnych z 

uzasadnieniem, iż funkcje mieszkalne w ww. podmiotach 

są jedną z form świadczonych usług, obok formy 

opiekuńczej, wspomagającej, edukacyjnej, świadczeń 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach świadczonej 

opieki. Są to placówki, w których jedną z funkcji jest 

funkcja mieszkalna bez której niemożliwe jest prawidłowe 

wypełnienie funkcji jednostki. Dostosowanie wydatków 

do zaplanowanych do realizacji projektów. 

To samo podejście zostało zastosowane w odniesieniu 

do projektów w których może zostać zidentyfikowana 

działalność gospodarcza. Zapisy Podręcznika zmienione 

w związku z koniecznością dostosowania do wybranych i 

zaplanowanych do realizacji projektów ZIT i SPR. 



obiektu nie może być funkcja 

mieszkaniowa, w takim przypadku 

modernizacja energetyczna jest w 

całości niekwalifikowalna. Wyjątek 

stanowią wydatki na modernizacje 

energetyczną domów pomocy 

społecznej, placówek opiekuńczo-

wychowawczych, zakładów opieki 

leczniczej, których powierzchnia 

mieszkaniowa jest w pełni kwalifikowalna 

 modernizacja energetyczna powierzchni 

użytkowej przeznaczonej na prowadzenie 

działalności gospodarczej do 20% 

powierzchni całkowitej budynku. 

Wyjątkiem są wydatki na powierzchnie w 

budynkach przeznaczonych dla 

podmiotów świadczących usługi 

zdrowotne na podstawie kontraktu z 

Narodowym Funduszem Zdrowia, które 

są w pełni kwalifikowalne. Jednak z 

zastrzeżeniem, iż w przypadku 

prowadzenia działalności komercyjnej 

(np. apteka, sklep medyczny, działalność 

z zakresu usług zdrowotnych 

prowadzona poza kontraktem z NFZ) na 

terenie termomodernizowanych 

budynków za koszt kwalifikowalny 

zostanie uznane do 20% powierzchni 

użytkowej przeznaczonej na ww. 

działalność w odniesieniu do 

powierzchni całkowitej budynku. 

 podłączenie do sieci ciepłowniczej, przy 

założeniu iż kwalifikowalne będą wydatki 

które zostały poniesione przez 

Wnioskodawcę (np. opłata 



przyłączeniowa), a w przypadku 

wydatków na urządzenia/instalacje 

których jest on również właścicielem (np. 

węzeł cieplny). 

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

priorytetowych 

 

4.5 Niskoemisyjny transport 
miejski; Poddziałanie 4.5.1 
Niskoemisyjny transport miejski 
– ZIT 

 

 

W grupie wydatków kwalifikowanych zastąpienie 
zapisu w brzmieniu: 

 wydatki na budowę, przebudowę oraz 

wyznaczanie dróg/tras/ścieżek rowerowych/ 

ciągów pieszo-rowerowych w ramach 

zintegrowanej sieci dróg/tras/ścieżek 

rowerowych / ciągów pieszo-rowerowych w 

mieście i jego obszarze funkcjonalnym i 

infrastruktury rowerowej, 

 

 zapisem w brzmieniu: 

 wydatki na budowę, przebudowę, 

wyznaczanie dróg/tras/ścieżek rowerowych/ 

ciągów pieszo-rowerowych oraz 

wyznaczanie pasów ruchu dla rowerów 

lub śluz  dla  rowerów w ramach 

zintegrowanej sieci dróg/tras/ścieżek 

rowerowych / ciągów pieszo-rowerowych w 

mieście i jego obszarze funkcjonalnym 

(pasy ruchu dla rowerów i śluzy dla 

rowerów wyłącznie na terenie miast) i 

infrastruktury rowerowej, 

 

Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów 

Podręcznika do zmian wprowadzonych do  SzOOP 

podczas ostatniej aktualizacji dokumentu. 

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

priorytetowych 

W zakresie katalogu wydatków niekwalifikowalnych, 
zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

 wydatki na budowę i przebudowę 

infrastruktury drogowej, inne niż wskazane 

w katalogu wydatków kwalifikowalnych dla 

poddziałania 4.5.1, 

Dostosowanie zapisów do przyjętego podejścia, zgodnie 

z którym karta wydatków specyficznych dla obszaru 

niskoemisyjnego transportu miejskiego jest wspólna dla 

poddziałań 4.5.1 oraz 4.5.2.    



Niskoemisyjny transport miejski; 

Poddziałania 4.5.1 oraz 4.5.2 

 

zapisem w brzmieniu: 

 wydatki na budowę i przebudowę 

infrastruktury drogowej, inne niż wskazane 

w katalogu wydatków kwalifikowalnych dla 

poddziałania poddziałań 4.5.1 oraz 4.5.2, 

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

priorytetowych 
 
6.1.1   
Ochrona i opieka nad zabytkami  

  

W katalogu wydatków specyficznych wyłącznie jako 
cześć szerszego projektu infrastrukturalnego 
związanego z realizacją prac przy zabytku 
nieruchomym mogą być kwalifikowalne następujące 
kategorie wydatków - dodanie zapisu w brzmieniu: 

 zakup wyposażania  w celu 

dostosowywanie obiektu zabytkowego 

do rozwoju istniejących lub 

wprowadzenia nowych funkcji 

gospodarczych i/lub kulturalnych 

 

Doprecyzowanie dotychczas stosowanego podejścia. 

 

 9.   Rodzaje   wydatków 
kwalifikowalnych                  / 
niekwalifikowalnych w  
poszczególnych działaniach /  
podziałaniach  dla  osi  
priorytetowych 
 
Poddziałanie  
6.1.2   
Organizacja wydarzeń 
kulturalnych 

 

W katalogu wydatków specyficznych  

1. zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

 koszty przygotowania i organizacji wydarzeń 

kulturalnych, artystycznych i 

interdyscyplinarnych: wynagrodzenie za 

przygotowanie oprawy 

artystycznej/wizualnej wydarzenia, 

wynagrodzenie/honoraria dla osób 

prowadzących wydarzenia oraz 

występujących artystów (w tym zwrot 

kosztów transportu i zakwaterowania), 

wynagrodzenie członków jury, 

wynagrodzenie obsługi technicznej 

wydarzenia, zakup i transport urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia wydarzenia, 

koszty wynajmu sprzętu oraz pomieszczeń i 

powierzchni przeznaczonych na organizację 

wydarzenia, koszty związane z rejestracją i 

Zmiana porządkowa polegająca na usunięciu z katalogu 

wydatków specyficznych opłat administracyjnych, 

wydatków na usługi kserograficzne, usługi pocztowe, 

telefoniczne, kurierskie, koszty materiałów biurowych 

(np. toneru do drukarek) - w związku ze stosowanym 

podejściem zgodnie z którym przedmiotowe wydatki 

kwalifikowalne są w ramach kosztów pośrednich.  

 

Uzupełnienie katalogu wydatków specyficznych o 

oszacowaną stawkę kosztów pośrednich dla 

przedmiotowego poddziałania. 



transmisją wydarzenia, opłaty 

administracyjne 

zapisem w brzmieniu: 

 koszty przygotowania i organizacji wydarzeń 

kulturalnych, artystycznych i 

interdyscyplinarnych: wynagrodzenie za 

przygotowanie oprawy 

artystycznej/wizualnej wydarzenia, 

wynagrodzenie/honoraria dla osób 

prowadzących wydarzenia oraz 

występujących artystów (w tym zwrot 

kosztów transportu i zakwaterowania), 

wynagrodzenie członków jury, 

wynagrodzenie obsługi technicznej 

wydarzenia, zakup i transport urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia wydarzenia, 

koszty wynajmu sprzętu oraz pomieszczeń i 

powierzchni przeznaczonych na organizację 

wydarzenia, koszty związane z rejestracją i 

transmisją wydarzenia, opłaty 

administracyjne 

 

2. zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

 koszty przygotowania i publikacji materiałów 

promocyjnych i informacyjnych obejmujące: 

koszt wynajęcia firm reklamowych, koszt 

zakupu powierzchni reklamowej w kraju i za 

granicą, koszt czasu antenowego, koszty 

zdjęć, druku, tłumaczeń, kolportażu, usługi 

kserograficzne, usługi pocztowe, 

telefoniczne, kurierskie, koszty materiałów 

biurowych (np. toneru do drukarek) 

zapisem w brzmieniu: 

 koszty przygotowania i publikacji materiałów 



promocyjnych i informacyjnych obejmujące: 

koszt wynajęcia firm reklamowych, koszt 

zakupu powierzchni reklamowej w kraju i za 

granicą, koszt czasu antenowego, koszty 

zdjęć, druku, tłumaczeń, kolportażu, usługi 

kserograficzne, usługi pocztowe, 

telefoniczne, kurierskie, koszty materiałów 

biurowych (np. toneru do drukarek) 

3. dodanie zapis w brzmieniu: 

 koszty pośrednie, o których mowa w 

podrozdziale 7.3 w wysokości 6% 

bezpośrednich wydatków 

kwalifikowanych projektu. 

 9.  Rodzaje   wydatków 
kwalifikowalnych                  / 
niekwalifikowalnych w  
poszczególnych działaniach /  
podziałaniach  dla  osi  
priorytetowych 
 
6.1.3 Rozwój instytucji kultury 
oraz udostępnianie dziedzictwa 
kulturowego 
 

 

W katalogu wydatków specyficznych: 

1. doprecyzowanie zapisu w brzmieniu: 

 A. wydatki wynikające z rodzaju projektu 

uwzględnione w rozdziałach 1-7 

Podręcznika,  

zapisem w brzmieniu: 

 A. wydatki wynikające z rodzaju projektu 

uwzględnione w rozdziałach 1-7 

Podręcznika, w zakresie zgodnym z 

właściwymi przepisami dotyczącymi 

pomocy publicznej, mającymi 

zastosowanie w ramach poddziałania, 

2. dodanie zapisu brzmieniu:  

 wydatki związane z wynagrodzeniem 

personelu zaangażowanego w 

merytoryczną realizację projektu, na 

zasadach określonych w podrozdziale 

6.15 Podręcznika 

3. dodanie zapisu w brzmieniu: 

Doprecyzowanie zapisów celem uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych. 

 

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



 koszty pośrednie, o których mowa w 

podrozdziale 7.3 w wysokości 2% 

bezpośrednich wydatków 

kwalifikowanych projektu. 

 

 9. Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych / 
niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach / 
podziałaniach dla osi 
priorytetowych 
 
6.2. Ochrona różnorodności 
biologicznej  
 

Zmiana dotychczas przyjętej stawki kosztów 
pośrednich  w przedmiotowym działaniu z 1,5% na 
6%.   

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 – 2013. 

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

6.3.1  Rozwój lokalnych zasobów 
subregionów - SPR 

6.3.2 Wsparcie miejscowości 
uzdrowiskowych 

6.3.3 Zagospodarowanie 
rekreacyjne i turystyczne 
otoczenia zbiorników wodnych 

 

W katalogu wydatków specyficznych  

1. zapis w brzmieniu: 

 A. wydatki wynikające z rodzaju projektu 

uwzględnione w rozdziałach 1-7 Podręcznika,  

 

    zastępuje się  zapisem w brzmieniu: 

 A. wydatki wynikające z rodzaju projektu 

uwzględnione w rozdziałach 1-7 Podręcznika, w 

zakresie zgodnym z właściwymi przepisami 

dotyczącymi pomocy publicznej, mającymi 

zastosowanie w ramach poddziałania, 

2. zapis w brzmieniu 

 koszt budowy, przebudowy i rozbudowy 

infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury 

towarzyszącej obiektom turystycznym, 

obejmującym obiekty tzw. małej architektury, 

 

Wprowadzenie modyfikacji dotyczących katalogu 
kosztów kwalifikowanych w celu uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych. 

 



zastępuje się  zapisem w brzmieniu: 

 wydatki na budowę, przebudowę i rozbudowę 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 

uzdrowiskowej ( w zakresie poddziałania 

6.3.2)  oraz infrastruktury towarzyszącej 

obiektom turystycznym, obejmującym obiekty 

tzw. małej architektury 

3. zapis w brzmieniu: 

 koszty związane z przygotowaniem terenów 

inwestycyjnych pod zagospodarowanie, które są 

niezbędne dla osiągniecia celu projektu i 

jednocześnie są bezpośrednio związane z 

realizacją inwestycji w tym koszty budowy, 

przebudowy, rozbudowy niezbędnej 

infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

wodnej, kanalizacyjnej, drogowej, deszczowej, 

telekomunikacyjnej, sieci specjalistycznych.  

  zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

 wydatki związane z  przygotowaniem terenów 
inwestycyjnych pod zagospodarowanie, które są 
niezbędne dla osiągniecia celu projektu i 
jednocześnie są bezpośrednio związane z 
realizacją inwestycji w tym poniesione na 
budowę, przebudowę, rozbudowę parkingów, 
niezbędnej infrastruktury technicznej, w 
szczególności sieci wodnej, kanalizacyjnej, 
drogowej, deszczowej, telekomunikacyjnej, sieci 
specjalistycznych – wyłącznie jako część 
szerszego projektu (związanego z rozwojem 
infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i 
rekreacyjnej) 

 9. Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych / 
niekwalifikowalnych w 

Wprowadzenie katalogów wydatków specyficznych 
dla następujących działań / podziałań:  

 3.2 – Promocja postaw przedsiębiorczych 

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



poszczególnych działaniach / 
podziałaniach dla osi 
priorytetowych 

oraz potencjał IOB (dla typu projektu A) 

 5.3 – Ochrona zasobów wodnych 

 6.1.4 – Lokalne trasy turystyczne – SPR 

 

 


