
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1685 /16 
Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia  15 listopada 2016 r. 
 

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 

1.  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.  

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 W ramach podwykonawstwa należy 
wykazywać umowy o dzieło z osobami 
fizycznymi prowadzącymi działalność 
gospodarczą.  

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów w celu uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych.  

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

Działanie 2.1  
E-administracja i otwarte 
zasoby 

 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 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) 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 wydatki związane z wynagrodzeniem 
personelu zaangażowanego w 
merytoryczną realizację projektu, na 
zasadach określonych w podrozdziale 
6.15 Podręcznika  

Zmiana ma na celu wyodrębnienie z kategorii kosztów personelu 
bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu – wydatków 
dotyczących rozwijania kompetencji i umiejętności kadr w zakresie 
związanym z wdrożeniem i/lub obsługą realizowanych systemów 
informatycznych, objętych cross-financingiem.  

Zmiana ma na celu uwzględnienie możliwości kwalifikowania również 
kosztów dotyczących rozwijania kompetencji kadr, które nie są 
bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu, jednak będą one 
zaangażowane we wdrażanie / obsługę realizowanych systemów 
informatycznych.  

 

 



 wydatki dotyczące rozwijania 
kompetencji i umiejętności kadr w 
zakresie związanym z wdrożeniem i/lub 
obsługą realizowanych systemów 
informatycznych (cross-financing) 

3.  9.   Rodzaje   wydatków 
kwalifikowalnych / 
niekwalifikowalnych w  
poszczególnych 
działaniach /  
podziałaniach  dla  osi  
priorytetowych 
 
Działanie 6.1.4 
Lokalne trasy turystyczne 
– SPR  
 
 

1. W zakresie specyficznych wydatków 
kwalifikowalnych zapis w brzmieniu: 

 w przypadku szlaków turystycznych i 
rekreacyjnych wyznaczonych po drogach 
w ruchu ogólnym, za kwalifikowane 
uznane będą wydatki związane z 
remontem, przebudową, uzupełnieniem 
ubytków w nawierzchni (w celu 
zapewnienia niezbędnej równości) tylko 
na szerokości tego 

zastępuje się zapisem: 

 W przypadku budowy, przebudowy, 
remontu, uzupełnienia ubytków w 
nawierzchni (w celu zapewnienia 
niezbędnej równości) dróg 
przeznaczonych do ruchu ogólnego w 
ciągu których przeprowadzony będzie 
szlak turystyczny/rekreacyjny -  za 
kwalifikowalne zostaną uznane 
wydatki na roboty budowalne do 
wysokości odpowiadającej proporcji 
szerokości wydzielonego pasa ruchu 
rowerowego /ciągu pieszo - 
rowerowego do całkowitej szerokości 
jezdni, 

2. W zakresie specyficznych wydatków 
niekwalifikowalnych wprowadza się 
następujący zapis: 

Wprowadzenie zapisów konieczne w celu uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych.  

 

 



 wydatki na bieżące utrzymanie i 
konserwację istniejących szlaków 
turystyczno – rekreacyjnych. 

3.   9.   Rodzaje   wydatków 
kwalifikowalnych / 
niekwalifikowalnych w  
poszczególnych 
działaniach /  
podziałaniach  dla  osi  
priorytetowych 
 
Działanie 6.1.5 
Regionalna sieć tras 
rowerowych 

W zakresie specyficznych wydatków 
kwalifikowalnych wprowadza się następujący 
zapis: 
 

 koszty pośrednie, na zasadach i w 
wysokości, o której mowa w 
podrozdziale 7.3., w tym również 
wydatki związane z działaniami 
informacyjnymi i promocyjnymi 
dotyczącymi powstałych tras 
rowerowych takich jak:  
 przygotowanie i przeprowadzenie 

działań promocyjnych w mediach, typu 
Internet, prasa, radio i telewizja: np. 
artykuły sponsorowane, spoty 
promocyjne, reklama banerowa, udział 
w programach telewizyjnych, billboardy 
i citylighty, 

 opracowanie, wykonanie, dystrybucja 
materiałów informacyjnych i 
promocyjnych typu foldery, mapy, 
ulotki oraz ich publikacja, 

 przygotowanie i prowadzenie profili w 
istniejących kanałach 
społecznościowch w Internecie, 

 projektowanie i tworzenie 
dedykowanego portalu internetowego, 
projektowanie i tworzenie 
dedykowanych aplikacji i programów 
użytkowych lub opracowanie treści dla 
portali już istniejących z których 
korzystają użytkownicy tras 
rowerowych 

Zmiana sposobu rozliczania wydatków związanych z promocją sieci tras 
rowerowych.    



  

4.  9.   Rodzaje   wydatków 
kwalifikowalnych / 
niekwalifikowalnych w  
poszczególnych 
działaniach /  
podziałaniach  dla  osi  
priorytetowych 
 
Działanie 7.2.4 
Infrastruktura dla obsługi 
podróżnych  

W zakresie specyficznych wydatków 
niekwalifikowalnych wprowadza się 
następujący zapis: 
  

 koszty pośrednie 

Doprecyzowanie katalogu wydatków specyficznych dla przedmiotowego 
poddziałania. Wskazanie, że koszty pośrednie nie stanowią w 
przedmiotowym poddziałaniu wydatku kwalifikowalnego.  

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

Wprowadzenie katalogów wydatków 
specyficznych dla następujących działań / 
podziałań:  

 działanie 1.3 Małopolskie centra 
innowacji, typ projektu A. Infrastruktura 
instytucji otoczenia biznesu – ośrodków 
innowacji 

 poddziałanie 3.4.3 – Dotacje dla MŚP – 
wczesna faza rozwoju  

 poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP typ 
projektu A. wdrożenia wyników prac B+R 
przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej 
niż 24 m-ce 

 poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo 

 działanie 5.2 Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami  

 poddziałania 7.2.3 Regionalny transport 
kolejowy 

 działanie 12.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

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

 

 


