
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1066/15 
Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 11 sierpnia 2015 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.  

Rozdział 3, przypis 3, 4 

Rozdział 4, pkt  6 

Podrozdział 6.9, pkt 6 

Podrozdział 7.2, pkt 10 

Zapis odwołujący się do wytycznych programowych IZ RPO 
WM w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 
analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających 
się o dofinansowanie zastąpiono odwołaniem się do 
szczegółowych zasad w zakresie analizy finansowej i 
ekonomicznej, określonych przez IZ/IP RPO WM w 
dokumentacji konkursowej/dokumentacji dla projektów 
pozakonkursowych. 

Modyfikacja zapisu wynikająca z fakty, że IZ RPO 
WM odstąpiła od wydania wytycznych 
programowych w przedmiotowym zakresie. 

2.  

Podrozdział 6.2, pkt 5 Dodanie w podrozdziale pkt 5 w brzmieniu: 

W przypadku zamówień o wartości do 50 tys. PLN netto 
włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), nie 
będą uznawane za kwalifikowane wydatki poniesione w 
ramach transakcji pomiędzy podmiotami powiązanym  
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta polegające 
w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki 
cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

Wprowadzenie zapisu wyłączającego kwalifikowanie 
wydatków poniesionych w transakcjach zawieranych 
pomiędzy osobami spokrewnionymi – dla zamówień 
o wartości do 50 tys. zł netto ma na celu 
zapewnienie ponoszenia wydatków w sposób 
racjonalny i przejrzysty.  



powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

3.  

Podrozdział 6.11 Uzupełnienie rozdziału o wydatki ponoszone na: 

 otwarcie oraz prowadzenie wyodrębnionego na 
rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym 
beneficjenta lub odrębnego rachunku bankowego  

 usługi w zakresie audytu wymaganego przez IZ 
RPO WM. 

 

 

 

Usunięcie z zapisu dotyczącego opłat administracyjnych 
związanych z uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń – 
przykładu wskazującego na możliwość kwalifikowania 
przyłącza do sieci energetycznej.  

W poprzedniej wersji dokumentu przedmiotowe 
wydatki zostały umieszczone w katalogu kosztów 
pośrednich dla projektów finansowanych w ramach 
EFRR. Wprowadzenie do rozdziału 6.11 Opłaty 
finansowe i inne usługi związane z realizacją 
projektu wydatków ponoszonych na  otwarcie i 
prowadzenie rachunku bankowego oraz na usługi w 
zakresie obowiązkowego audytu ma na celu 
umożliwienia kwalifikowania tego typu kosztów na 
podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.  

 

Zasady kwalifikowania opłat na przyłącza do sieci 
zostaną określone na dalszym etapie prac nad 
dokumentem.  

4.  

Podrozdział 6.15.1, pkt 5 lit. e Doprecyzowanie zapisów dotyczących przyznawania nagród i 
premii dla personelu projektu, poprzez uzupełnienie o 
dodatkowy warunek, zgodnie z którym przyznana nagroda 
lub premia powinna uwzględniać okres zaangażowania 
danego pracownika w  projekcie. 

Niezbędne doprecyzowanie zapisów celem 
uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych. 

 

5.  

Podrozdział 7.1, pkt 1 Wprowadzenie zapisów pozwalających na kwalifikowanie 
wydatków poniesionych na opracowanie koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznych oraz wydatków  
związanych z przeprowadzeniem audytu energetycznego.  

Opracowanie przedmiotowej dokumentacji jest  
niezbędne do realizacji projektu oraz wymagane 
przez prawo krajowe.  

6.  

Podrozdział 7.3  Wprowadzenie w zapisach rozdziału następujących zmian: 

 Zmodyfikowanie zapisów w pkt 5 w ten sposób, że 
wskazano, iż w przypadkach, w których koszty 
wymienione w katalogu kosztów pośrednich nie będą 
stanowić kosztów pośrednich, ze względu na 
specyfikę projektów w ramach danego 
działania/poddziałania mogą wówczas należeć do 
innej kategorii wydatków ujętej w katalogu 

Niezbędne doprecyzowanie zapisów celem 
uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych. 

 



wydatków specyficznych dla danego 
działania/podziałania.  

 Doprecyzowanie zapisów w pkt 6 poprzez wskazanie, 
że beneficjent może rozliczać koszty pośrednie 
jako wydatki bezpośrednie w projekcie w sytuacji, 
gdy powierza zarządzanie projektem podmiotowi 
zewnętrznemu.  

 Wprowadzenie zapisu wskazującego, że beneficjent 
dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów 
pośrednich na etapie złożenia wniosku o 
dofinansowanie.   

 Wprowadzenie dodatkowych korekt zapisów o 
charakterze porządkującym. 

7.  

Podrozdział 8.3, pkt 2 Uzupełnienie katalogu kosztów pośrednich w ramach EFS o 
dodatkową kategorię wydatków, tj. wydatki poniesione na 
usługi zewnętrzne, związane z obsługą projektu, które nie 
stanowią elementu stałej lub okresowej działalności 
beneficjenta obejmujące: usługi prawne, z wyjątkiem 
wydatków związanych z przygotowaniem i obsługą spraw 
sądowych, usługi finansowe i techniczne. 

Zmiana porządkująca.  

8.  
Podrozdział 8.5, pkt 1 Uzupełnienie zapisów pkt 1 dotyczącego stawek 

jednostkowych i kwot ryczałtowych o zapisy sekcji 6.6.1 
wytycznych horyzontalnych.  

Zmiana porządkująca. 

9.  

Rozdział 9  Wprowadzenie katalog wydatków specyficznych dla 
kolejnych działań/poddziałań: 1.2.3, 2.1, 3.3.1, 5.1.2, 6.1.1, 
6.1.5. 

Uzupełnienie dokumentu o katalog wydatków 
specyficznych, przygotowywanych sukcesywnie – w 
związku z przyjętym harmonogramem naborów / 
procesem zgłaszania i identyfikacji projektów w 
trybie pozakonkursowym. 

10.  
Wybrane sekcje w 

dokumencie 

Zmiany redakcyjne .  Zmiany o charakterze edycyjnym oraz technicznym, 

w tym poprawa oczywistych omyłek.  

 


