
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1465/16 
Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 4 października 2016 r 

 

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 

1 6.4 Zasada faktycznego poniesienia 
wydatku, pkt. 5 

 

 

 Dodanie zapisu w brzmieniu: 

 W przypadku gdy organ administracji publicznej 
powierzy realizację zadań publicznych w trybie 
określonym w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 
kwalifikowalne mogą być uznane zaliczki ( na określony 
cel) wypłacane podmiotowi, któremu zlecono realizację 
zadania publicznego, jeśli zostały wpłacone zgodnie z 
postanowieniami umowy o realizację zadania 
publicznego. 

 

W Rozdziale 6.6 Podręcznika 
kwalifikowania wydatków, przewidziano 
możliwość powierzenia przez beneficjenta 
realizacji zadań publicznych w oparciu o 
zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, dlatego też uzupełniono 
zapisy Podręcznika w zakresie zaliczek 
wypłacanych na podstawie  ww. ustawy. 

2 6.4 Zasada faktycznego poniesienia 
wydatku, pkt. 8 

Zapis w brzmieniu: 

 Warunki i procedury dokumentowania innych rodzajów 
wydatków, nieuregulowane w Podręczniku, a mające 
zastosowanie w związku z realizowanymi w ramach 
RPO WM projektami, określa IZ RPO WM w umowie o 
dofinansowanie 

zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

 Warunki i procedury dokumentowania wydatków, 
nieuregulowane w Podręczniku, a mające zastosowanie 
w związku z realizowanymi w ramach RPO WM 
projektami, określa IZ RPO WM w umowie o 
dofinansowanie oraz w Wytycznych programowych  w 
zakresie płatności. 

 

Uzupełniono zapis o wskazanie Wytycznych 
programowych IZ RPO WM na lata 2014-
2020 w zakresie płatności (Wytyczne 
przyjęte uchwałą Nr 1231/16 ZWM z 9 
sierpnia 2016 r.). 



3 6.6.1 Ogólne warunki realizacji 
zamówień publicznych,   

pkt. 6 
 

Usuwa się zapis w brzmieniu: 

 „Kryteria oceny ofert mogą odnosić się do właściwości 
wykonawcy wyłącznie w przypadkach usług o 
charakterze nie priorytetowym, określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b ustawy 
Pzp.  

Przypis: 

 Usługi o charakterze niepriorytetowym zostały wskazane 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 
stycznia 2010 w sprawie wykazu usług o charakterze 
priorytetowym i nie priorytetowym (Dz U z 2010 r Nr 12, 
poz. 68) oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 3 grudnia 2012 r w sprawie wykazu usług w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze 
priorytetowym i nie priorytetowym (Dz U z 2012 r 
poz1361). 

Rezygnacja z zapisu w wyniku nowelizacji 
ustawy PZP. Zmiana ustawy PZP 
obowiązująca od 28 lipca 2016 roku 
wykreśliła zapisy art. 2a i 2b i utraciły tym 
sam moc Rozporządzenia, które definiowały 
usługi o charakterze nie priorytetowym. 

 

  

4 6.6.3 Szczególne warunki realizacji 
zamówień publicznych udzielanych 
zgodnie z zasadą konkurencyjności,  
pkt. 7, lit. a, tiret i 

Przypis nr 33 zostanie uzupełniony o następujący zapis: 

 

 Jeśli wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na 
własne ryzyko przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania 
ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co 
najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na 
rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego 
zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie 
co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile 
posiada taką stronę 

 

Autoporawka. Przywrócenie zapisu 
omyłkowo usuniętego.  

 
 

 

5 7.3 Koszty pośrednie  

punkt 6, przypis nr 62 
Do punktu 6 dodaje się przypis w brzmieniu: 

 Z zastrzeżeniem odrębnych zasad ustanowionych dla 
poddziałania 1.2.1.  

j.n. 

 7.5 Roboty  budowlane, pkt 7. Zapis w brzmieniu: Doprecyzowanie celem uniknięcia 



 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. 

zastępuje się zapisem w brzmieniu: 
 

 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 
kwalifikowalnych w ramach projektu. 
 

wątpliwości interpretacyjnych.   

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

Poddziałanie 1.2.1  

 

W grupie wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy 
publicznej na projekty badawczo-rozwojowe: 

a) w kategorii dotyczącej kosztów pośrednich, rozumianych jako 

koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku 

realizacji projektu – zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

 koszty pośrednie, rozumiane jako koszty operacyjne 

ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, w 

tym: 

 koszty związane z utrzymaniem linii 

technologicznych, instalacji pilotażowych / 

demonstracyjnych i podobnych, w zakresie i przez 

okres, w jakim są one wykorzystywane w projekcie 

 koszty wynajmu budynków, lokali i powierzchni 

laboratoryjnej, tj. powierzchni przystosowanej do 

przeprowadzania badań np. ze względu na 

wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy 

zabezpieczeń – bez aparatury badawczej. 

Koszty pośrednie kwalifikowane na zasadach 

określonych w podrozdziale 7.3 w wysokości 17% 

całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych 

projektu.  

Modyfikacja zapisów Podręcznika ma na 
celu uwzględnienie stanowiska Ministerstwa 
Rozwoju (Departament Koordynacji 
Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej), 
wyrażonego w piśmie o sygnaturze 
DKF.IV.8517.60.2016.DK z dn. 26.08.2016 
r., zgodnie z którym w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną – rozwiązanie 
polegające na rozliczaniu kosztów 
pośrednich metodą stawki ryczałtowej nie 
może być stosowane.  

Zgodnie z przedstawioną interpretacją 
aktualnie obowiązujących przepisów prawa:  

 koszty pośrednie w projektach 
objętych pomocą publiczną należy 
rozliczać na podstawie wydatków 
rzeczywiście poniesionych, 

 ryczałtowe rozliczanie kosztów 
pośrednich jest dopuszczalne 
wyłącznie w ramach pomocy de 
minimis. 

 



zapisem w brzmieniu: 

 koszty pośrednie*, rozumiane jako koszty operacyjne 

ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, w 

wysokości do 17% całkowitych bezpośrednich wydatków 

kwalifikowanych projektu, rozliczane na podstawie 

wydatków rzeczywiście poniesionych i 

udokumentowanych, których katalog obejmuje: 

 koszty związane z utrzymaniem linii 

technologicznych, instalacji pilotażowych / 

demonstracyjnych i podobnych, w zakresie i przez 

okres, w jakim są one wykorzystywane w projekcie, 

 koszty wynajmu budynków, lokali i powierzchni 

laboratoryjnej, tj. powierzchni przystosowanej do 

przeprowadzania badań np. ze względu na 

wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy 

zabezpieczeń – bez aparatury badawczej, 

 koszty pośrednie, których katalog został określony 

w podrozdziale 7.3, pkt. 4,  

b) w grupie wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de 
minimis – dodatnie zapisu w brzmieniu:  

 koszty pośrednie*, rozliczane metodą stawki ryczałtowej 
w wysokości równej 17% całkowitych bezpośrednich 
wydatków kwalifikowanych projektu, na zasadach 
określonych w podrozdziale 7.3, których katalog 
obejmuje: 

 koszty związane z utrzymaniem linii 
technologicznych, instalacji pilotażowych / 
demonstracyjnych i podobnych, w zakresie i przez 
okres, w jakim są one wykorzystywane w projekcie, 

 koszty wynajmu budynków, lokali i powierzchni 
laboratoryjnej, tj. powierzchni przystosowanej do 
przeprowadzania badań np. ze względu na 
wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy 
zabezpieczeń – bez aparatury badawczej, 

 koszty pośrednie, których katalog został określony 



w podrozdziale 7.3, pkt. 4.  

c) w odniesieniu do zasad przyjętych dla kosztów pośrednich, 
dodanie uzupełniającego zapisu w brzmieniu: 

 *W ramach jednego projektu możliwe jest zastosowanie 
wyłącznie jednej ze wskazanych metod rozliczania 
kosztów pośrednich, tj. nie dopuszcza się możliwości 
rozliczania części kosztów pośrednich na podstawie 
wydatków rzeczywiście poniesionych (w ramach pomocy 
publicznej na projekty badawczo-rozwojowe), a w 
pozostałej części – rozliczania tych kosztów za pomocą 
stawki zryczałtowanej (w ramach pomocy de minimis). 
Wybór metody rozliczania kosztów pośrednich powinien 
wynikać w szczególności ze specyfiki danego projektu 
oraz możliwości uzyskania wsparcia z pomocy de 
minimis w wysokości zgodnej z limitami, wynikającymi z 
właściwych przepisów prawa dotyczących zasad 
udzielania tej pomocy. 

7 Rozdział 9 Rodzaje wydatków 
kwalifikowanych/niekwalifikowanych  
w poszczególnych działaniach/ 
poddziałaniach dla osi 
priorytetowych – Działanie 3.2 
Promocja postaw przedsiębiorczych 
– Typ projektu A (wydatki 
kwalifikowalne) 

Z katalogu wydatków kwalifikowalnych usuwa się zapis w 
brzmieniu: 

 „do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy 
inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną można zaliczyć: 

 wyłącznie koszty inwestycji w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - z 
uwzględnieniem zasad i wymogów zawartych w 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014  z dnia 
17 czerwca 2014 r.” 

Z uwagi na to, iż istota świadczenia usług 
przez IOB opiera się z zasady na 
warunkach korzystniejszych dla 
korzystających, aniżeli warunki stricte 
rynkowe, zatem zastosowanie w tym 
przypadku pomocy na infrastrukturę lokalną 
jest niezasadne.   

8 Rozdział 9 Rodzaje wydatków 
kwalifikowanych/niekwalifikowanych  
w poszczególnych działaniach/ 
poddziałaniach dla osi 
priorytetowych  

Poddziałanie 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 
Głęboka modernizacja – specyficzne 
kwalifikowane. 

Zapis w brzmieniu: 

 modernizacje energetyczną 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 

Korekta redakcyjna. 

Zmiana poprawi czytelność tekstu i ułatwi 
jego zrozumienie. 



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.  

zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

 modernizacje energetyczną powierzchni w budynkach 
użyteczności publicznej przeznaczonej na prowadzenie 
działalności gospodarczej do 20% powierzchni całkowitej 
budynku.  

 powierzchnie w budynkach przeznaczonych dla 
podmiotów świadczących usługi zdrowotne na podstawie 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, 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. 

 Rozdział 9 Rodzaje wydatków 
kwalifikowanych/niekwalifikowanych  
w poszczególnych działaniach/ 
poddziałaniach dla osi 
priorytetowych  
 

Poddziałanie 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 
Głęboka modernizacja – specyficzne 
kwalifikowane. 

W katalogu wydatków specyficznych wprowadza się zapis w 
odniesieniu do limitów wprowadzonych na modernizację 
powierzchni przeznaczonej na cele mieszkaniowe i gospodarcze: 

 Limity wprowadzone na modernizacje powierzchni 
przeznaczonej na cele mieszkaniowe i gospodarcze 
należy traktować oddzielnie. 

Korekta redakcyjna. 

Zmiana poprawi czytelność tekstu i ułatwi 
jego zrozumienie. 

 Rozdział 9 Rodzaje wydatków 
kwalifikowanych/niekwalifikowanych  
w poszczególnych działaniach/ 
poddziałaniach dla osi 

Zapis w brzmieniu: 

 wymiana kotłów – wsparcie otrzymają źródła ciepła 
spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe, 

Warunek powinien odnosić się do 
osiągnięcia co najmniej 30% redukcji emisji 
CO2 w projekcie. Oznacza to, iż wartość ta 
będzie średnią redukcją emisji uzyskaną w 



priorytetowych  
 

Poddziałanie 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 
Głęboka modernizacja – specyficzne 
kwalifikowane. 

pod warunkiem, że wymiana źródła zapewnia redukcję 
CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji o co 
najmniej 30%. Wspierane urządzenia do ogrzewania 
powinny od początku okresu programowania 
charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. 
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i 
normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone 
w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE 
z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającej ogólne 
zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią 

Zastępuje się zapisem w brzmieniu : 

 wymiana kotłów – wsparcie otrzymają źródła ciepła 
spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe, 
pod warunkiem, że wymiana źródeł ciepła zapewni w 
projekcie redukcję emisji CO2 w odniesieniu do 
istniejących instalacji o co najmniej 30%. Wspierane 
urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu 
programowania charakteryzować się obowiązującym od 
końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności 
energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które 
zostały określone w środkach wykonawczych do 
Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z 
energią 

projekcie ze wszystkich instalacji, z których 
nie każda będzie musiała zredukować 
emisje o 30%. Poprawa zapisu polega na 
bezpośrednim odniesieniu się do projektu. 

 

 

 Rozdział 9 Rodzaje wydatków 
kwalifikowanych/niekwalifikowanych  
w poszczególnych działaniach/ 
poddziałaniach dla osi 
priorytetowych  
 

Poddziałanie 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 
Głęboka modernizacja – specyficzne 
kwalifikowane. 

Zapis w brzmieniu: 

 demontaż oraz ponowny montaż orynnowania wraz z 
niezbędnymi, nowymi elementami połączeniowymi, 

 demontaż oraz powtórny montaż instalacji odgromowej 

zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

 demontaż oraz montaż orynnowania wraz z 
niezbędnymi, nowymi elementami, 

 demontaż oraz montaż instalacji odgromowej wraz z 

Korekta redakcyjna. 

Zmiana poprawi czytelność tekstu i ułatwi 
jego zrozumienie. Usunięcie i 
doprecyzowanie zapisu celem poprawy 
czytelności i przejrzystości oceny oraz 
umożliwienie kwalifikowania wydatków. 
 



niezbędnymi, nowymi elementami 

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

Wprowadzenie katalogu wydatków specyficznych dla podziałań 
4.4.1 - 4.4.3 RPO WM. 

 

 

 


