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Podstawa i rodzaj zmiany

Na podstawie art. 129 oraz art. 146 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 

2021–2027 zmienia się stosowanie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie 

zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 10 stycznia 

2019 r. [sygnatura: MFiPR/2014-2020/7(4) (dalej: Wytyczne)].

Uzasadnienie zmiany

Aktualna sytuacja walutowa i rynkowa skutkuje zmianą podejścia w zakresie kursu 

wymiany EUR/PLN (euro/złote) wskazanego w postanowieniach Wytycznych w zakresie 

zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z 10 stycznia 2019 r. 

W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrost kosztów realizacji projektów 

inwestycyjnych, przy jednoczesnym wzroście kursu wymiany EUR/PLN. Przedmiotowa 

sytuacja powoduje, że – przy zastosowaniu podejścia wskazanego obecnie w 

Wytycznych – całkowity koszt kwalifikowalny coraz większej liczby projektów będących 

w trakcie realizacji będzie przekraczał próg kwotowy dużego projektu, tj. 50 albo 75 mln 

EUR, co spowoduje konieczność notyfikowania projektu do Komisji Europejskiej celem 

zatwierdzenia dofinansowania.

W celu dostosowania podejścia do aktualnej sytuacji walutowej i rynkowej, 

wprowadzamy zmianę postanowień Wytycznych. Zgodnie z nowym podejściem, 

w przypadku zmiany całkowitego kosztu kwalifikowalnego lub skorygowanego 

całkowitego kosztu kwalifikowalnego w toku realizacji projektu, do weryfikacji 

przekroczenia progu kwotowego dużego projektu, należy przyjąć kurs wymiany 

EUR/PLN stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych 

w złotych publikowanych przez Narodowy Bank Polski, z ostatnich sześciu miesięcy 

poprzedzających miesiąc, w którym beneficjent poinformował instytucję zarządzającą 

o zmianie kosztu projektu. W odniesieniu do projektów wnioskujących o dofinansowanie 

stosowane będzie wcześniejsze podejście, używane przed zmianą Wytycznych.



Zakres zmiany

Zmianie uległy pkt 17 i 30 Rozdziału 2 Wytycznych.

Termin zmiany

Zmiana obowiązuje od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zastrzeżenie

Zmiana zakresu oraz terminu aktualizacji może nastąpić w każdym czasie w drodze 

wydania kolejnej informacji o zmianie lub zawieszeniu zastępującej niniejszą informację.
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