
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1846/16 
Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 13 grudnia 2016 r. 

 

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 

1.  Cały dokument.  
 

Dostosowanie Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w 
ramach RPO WM 2014 -2020 ( Wytycznych programowych IZ RPO WM 2014 -
2020) do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 -2020. 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach EFRR, EFS oraz FS 
dostosowanie postanowień wytycznych 
programowych do nowo wprowadzonych 
Wytycznych jest przeprowadzane przez 
właściwą IZ PO w terminie nie dłuższym  
niż 6 miesięcy od daty, o której mowa w 
pkt 14. W przypadku, o którym mowa w 
pkt 7 lit. b, IZ PO zapewnia, że właściwa 
instytucja będąca stroną umowy w 
postanowieniach tej umowy określa, które 
wytyczne obowiązują beneficjenta do 
czasu dostosowania postanowień 
wytycznych programowych. 

2.  
Sekcja 6.12.1 

Zakup środków trwałych 
pkt 4 lit b 

Wprowadza się zapis w brzmieniu: 

 

 W przypadku gdy nabywane środki trwałe są niezbędne da 
zapewnienia udziału osób z niepełnosprawnościami w projekcie 
wydatki poniesione na zakup środków trwałych, a także koszty ich 
dostawy, montażu i uruchomienia mogą być kwalifikowalne w całości 
lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta 
opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby 
projektu. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020 w celu zapewnienia możliwości 
pełnego uczestnictwa osób z 
niepełnosprawnościami, możliwe jest 
sfinansowanie  zakupu środków trwałych 
do tego służących, niezależnie czy są 
wykorzystywane w celu wspomagania 
procesu wdrażanie projektu czy są 
bezpośrednio powiązane z przedmiotem 
projektu.  



W związku z powyższym wprowadza się 
niniejszy zapis. 

3.  
Sekcja 6.12.1 
pkt 4 lit a 

Wprowadza się zapis w brzmieniu: 

 W sytuacji gdy beneficjent dokonuje jednorazowego odpisu 
amortyzacyjnego lub gdy zakupiony środek trwały zostanie w całości 
zamortyzowany w okresie realizacji projektu kwalifikowalny będzie 
zakup takiego środka trwałego w całości lub części swojej wartości 
zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne 
wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu. 

 

Wprowadzenie zapisów ma na celu 
dopuszczenia sfinansowania zakupu 
środków trwałych wykorzystywanych w 
celu wspomagania procesu wdrażania 
projektu w sytuacji jednorazowej  
amortyzacji takiego środka trwałego lub 
środków trwałych, które w całości  zostaną 
zamortyzowane podczas okresu realizacji 
projektu.  

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

Działanie 1.2.1  
Projekty badawczo-
rozwojowe 
przedsiębiorstw 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 W ramach podwykonawstwa należy wykazywać wszystkie umowy o dzieło z 
osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. W przypadku 
umów zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności 
gospodarczej nie mają zastosowania ograniczenia podmiotowe wskazane 
powyżej.  

Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów 
pośrednich w projekcie. 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 W ramach podwykonawstwa należy wykazywać wszystkie umowy o dzieło 
z osobami prawnymi, a w przypadku osób fizycznych – wszystkie umowy 
o dzieło z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.  

Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów 
pośrednich w projekcie.  

Umowy o dzieło  zawarte z osobami fizycznymi nieprowadzącymi 
działalności gospodarczej  nie stanowią podwykonawstwa (stanowią 
koszty personelu). 

Doprecyzowanie dotychczasowych 
zapisów w celu uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych.  

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

1. Wprowadzenie nowego katalogu wydatków kwalifikowalnych dla 
Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, typ projektu 
B. Rozwój sieci ciepłowniczych 
 

2. Wprowadzenie rozróżnienia katalogu wydatków w ramach Poddziałania 4.4.2 
poprzez: 

Uzupełnienie dokumentu o nowy katalog 
wydatków specyficznych oraz wynikająca 
z tego konieczność doprecyzowania 
wprowadzonych już zapisów. 

 



podziałaniach  dla  osi 
priorytetowych 

Działanie 4.4   
Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza  
 
Poddziałania 4.4.2 
Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – SPR 

 Dodanie zapisu „typ projektu A” dla istniejących już w Podręczniku 
wydatków kwalifikowalnych dla typu projektu A 

 

 


