
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 837/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 30 maja 2017 r. 

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 

1.  Rozdział 6, podrozdz. 

6.5, pkt 1, lit. n 

W punkcie dotyczącym kwalifikowalności transakcji dokonywanych w gotówce 
zaktualizowanie podstawy prawnej (dziennika ustaw) w zakresie ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. zmiana z  ( Dz. U. z 2015 r., poz. 584, 
z późn.zm.)  na  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.).   

Aktualizacja podstawy prawnej. 

2.  Rozdział 6, podrozdz. 

6.10, przypis nr 50  

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 Wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość; mogą to być np. sale, których 
wartość wycenia się jako koszt /eksploatacji/utrzymania/wynajmu danego metrażu 
(zgodnie z metodologią przedstawioną przez beneficjenta lub podmiot 
udostępniający wkład niepieniężny wnoszony na rzecz projektu). W przypadku 
beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą polegającą m.in. na wynajmie 
sal szkoleniowych, wkład niepieniężny kwalifikowalny jest maksymalnie do 
wysokości stawek stosowanych przez te podmioty w komercyjnej działalności. 
Operat szacunkowy nie jest wymagany. 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 Wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość; mogą to być np. sale, których 
wartość wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu danego metrażu (zgodnie 
z metodologią przedstawioną przez beneficjenta lub podmiot udostępniający wkład 
niepieniężny wnoszony na rzecz projektu). W przypadku beneficjentów 
prowadzących działalność gospodarczą polegającą m.in. na wynajmie sal 
szkoleniowych, wkład niepieniężny kwalifikowalny jest maksymalnie do wysokości 
stawek stosowanych przez te podmioty w komercyjnej działalności. Operat 
szacunkowy nie jest wymagany. 

 

Dostosowanie zapisów Podręcznika 
do Wytycznych horyzontalnych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach EFRR, EFS, oraz FS na 
lata 2014 - 2020.  



                                                           
1 Zgodnie z  brzmieniem ustawy o VAT aktualnym na dzień wejścia w życie Wytycznych, są to: art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2. 
2 Zgodnie z  brzmieniem ustawy o VAT aktualnym na dzień wejścia w życie Wytycznych, są to: art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2. 

3.  Rozdział 6, podrozdz. 

6.13, pkt 6 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek 
częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o VAT1, 
jest kwalifikowalny w części, która nie może zostać odzyskana z budżetu krajowego.  

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek 
częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o VAT2, 
jest kwalifikowalny w części, która nie może zostać odzyskana z budżetu krajowego.  

W sytuacji gdy rzeczywisty współczynnik proporcji ustalony za dany rok jest 
wyższy niż współczynnik proporcji prognozowany, oznacza to, że beneficjent 
ma prawo do odzyskania z budżetu państwa podatku VAT w wysokości 
wyższej niż pierwotnie zaplanował. W takiej sytuacji gdy zwiększa się poziom 
VAT-u niekwalifikowalnego w projekcie beneficjent będzie zobowiązany do 
zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 

W celu zminimializowania skutków powyższej sytuacji dopuszczalnym jest 
przyjęcie przez Beneficjenta  we wniosku o dofinansowanie w kolejnych latach 
projektu wyższej wartości współczynnika proporcji/preproporcji niż ustalony 
w sposób wskazany powyżej najwyższy współczynnik porporcji/preproporcji i 
rozliczanie zgodnie z przyjętą wyższą wartością podatku VAT w projekcie. 

W sytuacji gdy rzeczywisty współczynnik proporcji ustalony za dany rok jest 
niższy niż współczynnik proporcji prognozowany, oznacza to, że beneficjent 
ma prawo do odzyskania z budżetu państwa podatku VAT w wysokości niższej 
niż pierwotnie zaplanował. W takiej sytuacji jednakże beneficjent nie ma 
możliwości zwiększenia poziomu wydatków kwalifikowanych w projekcie ze 
względu na zmianę współczynnika proporcji i kwalifikowalny podatek VAT w 
projekcie pozostaje na dotychczasowym poziomie.  

Doprecyzowanie zapisów 
Podręcznika w odpowiedzi na   
pojawiające się  pytania i prośby ze 
strony Beneficjentów o interpretacje 
zapisów w obszarze 
kwalifikowalności w przypadku 
rozliczania  podatku  VAT strukturą 
sprzedaży. 

4.  Rozdział 7, podrozdz. 

7.3, pkt 6 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową. W sytuacji gdy beneficjent 
powierza zarządzanie/promocję projektu podmiotowi zewnętrznemu, koszty 
pośrednie rozliczana są jako wydatki rzeczywiście poniesione. Tak rozliczane 

Doprecyzowanie zapisów w celu 
uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych.  

 



wydatki nie mogą przekroczyć maksymalnego limitu na koszty pośrednie przyjętego 
dla danego działania/poddziałania.  

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową.  W przypadku gdy beneficjent 
rozlicza koszty pośrednie stawką ryczałtową dopuszczalne jest aby niektóre 
kategorie kosztów wchodzące w skład kosztów pośrednich beneficjent zlecił 
jako usługę zewnętrzną ( np. usługę sprzątania, usługi doradcze). 

 W sytuacji gdy beneficjent powierza  całościowe zarządzanie/promocję projektu 
podmiotowi zewnętrznemu, koszty pośrednie rozliczana są jako wydatki 
rzeczywiście poniesione. Tak rozliczane wydatki nie mogą przekroczyć 
maksymalnego limitu na koszty pośrednie przyjętego dla danego 
działania/poddziałania 

 

5.  Rozdział 7, podrozdz. 

7.3, pkt 8 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 Uproszczonych metod rozliczania wydatków nie można stosować, w przypadku gdy 
realizacja projektu jest zlecana w całości wykonawcy zgodnie z podrozdziałem 6.6. 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 Uproszczonych metod rozliczania wydatków nie można stosować, w przypadku gdy 
realizacja projektu jest zlecana w całości wykonawcy zgodnie z podrozdziałem 6.6. 
W takim przypadku koszty pośrednie można rozliczać wyłącznie na podstawie 
faktycznie ponoszonych wydatków do wysokości limitu określonego dla 
danego działania/poddziałania.  

 

 

Doprecyzowanie zapisów w celu 
uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych.  

6.  Rozdział 8, podrozdz. 

8.4, przypis nr 88 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs 
wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en) 
aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub 
dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

Uaktualnienie strony internetowej do 
której kierowani są beneficjenci.  

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en


 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs 
wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 
aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub 
dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych 

 

7.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

Poddziałanie 1.1; 

Wydatki kwalifikowane 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą, 
obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, w tym: 

 wydatki na zakup aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków 
trwałych, wydatki na modernizację posiadanej aparatury naukowo-badawczej, 
urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów wraz z kosztem ich 
instalacji i uruchomienia,  

 wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, 

 wydatki z tytułu leasingu nowych środków trwałych pod warunkiem, że umowa 
leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta 
(leasing finansowy), 

 wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, 

 koszty budynków i gruntów, w tym wydatki na zakup nieruchomości 
niezabudowanej oraz wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej, na 
zasadach określonych w podrozdziale 7.4 Podręcznika; 

 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą, 
obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne, w odniesieniu do infrastruktury badawczej w rozumieniu art. 2 pkt. 91 
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu; 

Modyfikacja dotychczasowych 
zapisów w celu ujednolicenia z 
kategoriami kosztów kwalifikowanych 
w ramach pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę badawczą. 

8.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

Dodanie zapisu w brzmieniu: Uzupełnienie dotychczasowych 
zapisów w celu zapewnienia 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm


niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

Poddziałanie 1.1; 

Wydatki kwalifikowane 

 wydatki kwalifikowane w ramach pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
lokalną, obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne, w odniesieniu do infrastruktury towarzyszącej, 
stanowiącej element uzupełniający względem zasadniczego przedmiotu 
projektu tj. infrastruktury badawczej – w wysokości do 20% całkowitych 
wydatków kwalifikowanych projektu; 

możliwości kwalifikowania wydatków 
w ramach pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę lokalną, ponoszonych 
w związku z elementami inwestycji 
dotyczącymi infrastruktury 
towarzyszącej. Proponowana 
wysokość limitu wynika z analizy 
doświadczeń / potrzeb ze strony 
wnioskodawców, które zostały 
zidentyfikowane w ramach 
przeprowadzonego naboru.  

9.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

Poddziałanie 1.1; 

Wydatki kwalifikowane 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:  

Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie 
wydatki wskazane powyżej oraz: (…) 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:  

Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć: (…) 

Uporządkowanie dotychczasowych 
zapisów celem unikania wątpliwości 
interpretacyjnych dotyczących zasad 
kwalifikowania wydatków w ramach 
poszczególnych kategorii pomocy 
publicznej / pomocy de minimis.  

10.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

Poddziałanie 1.2.3; 

Wydatki kwalifikowane 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 w zakresie typu projektu A. mały bon na innowacje i B. duży bon na innowacje: 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 w zakresie usług badawczo-rozwojowych: 

Uporządkowanie i modyfikacja 
dotychczasowych zapisów celem 
unikania wątpliwości 
interpretacyjnych oraz powiązania z 
zapisami zawartymi w SzOOP.  

11.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 w zakresie typu projektu A. lub w zakresie typu projektu B. – wyłącznie jako część 
szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub 
eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa    

Uporządkowanie i modyfikacja 
dotychczasowych zapisów celem 
unikania wątpliwości 
interpretacyjnych oraz powiązania z 
zapisami zawartymi w SzOOP.  



podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

Poddziałanie 1.2.3; 

Wydatki kwalifikowane 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 w zakresie usług proinnowacyjnych:  

12.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

Poddziałanie 1.2.3; 

Wydatki kwalifikowane 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 wydatki na zakup usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z 
przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 wydatki na zakup usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z 
uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw 
ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów 
przemysłowych; dodatkowo, w ramach projektów dotyczących usługi w 
zakresie ochrony własności intelektualnej dopuszcza się możliwość 
kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem w celu uzyskania prawa 
ochrony własności przemysłowej, jako koszty ponoszone bezpośrednio przez 
Wnioskodawcę/Beneficjenta 

Uzupełnienie i modyfikacja 
dotychczasowych zapisów celem 
unikania wątpliwości 
interpretacyjnych dotyczących zasad 
kwalifikowania wydatków w ramach 
usług dotyczących ochrony własności 
intelektualnej oraz powiązania z 
zapisami zawartymi w SzOOP. 

13.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

Poddziałanie 2.1; 

Wydatki 

niekwalifikowane 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 wydatki na utrzymanie utworzonej infrastruktury i sprzętu oraz wydatki bieżące:  

 w tym opłaty za usługi dodatkowe np. prowadzenie serwisu internetowego,  kont 
poczty elektronicznej, hosting / kolokacja serwerów, rejestracja i utrzymanie 
domen 

 za wyjątkiem wydatków na opiekę serwisową posprzedażową oprogramowania i 
sprzętu informatycznego w okresie realizacji projektu (konserwacja) 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 wydatki na utrzymanie utworzonej infrastruktury i sprzętu (za wyjątkiem wydatków 
ponoszonych w okresie realizacji projektu i kwalifikowanych w ramach 
kosztów pośrednich) oraz wydatki bieżące 

Modyfikacja dotychczasowych 
zapisów w celu zapewnienia 
możliwości kwalifikowania wybranych 
kategorii kosztów dotyczących 
infrastruktury informatycznej w 
okresie realizacji projektu. 

14.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

W odniesieniu do wydatków kwalifikowanych w kategorii: oprogramowanie dodanie 

zapisu w brzmieniu: 

 wydatki na zakup i instalację urządzeń / technologii typu beacon oraz IoT (ang. 
Internet of Things – Internet rzeczy) 

Uzupełnienie katalogu kosztów 
specyficznych w kontekście potrzeb 
zdiagnozowanych w odniesieniu do 
projektów planowanych do realizacji 
w ramach działania.  



podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

Poddziałanie 2.1; 

Wydatki kwalifikowane 

15.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

Poddziałanie 2.1; 

Wydatki kwalifikowane 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 wydatki na usługi programistyczne, projektowanie IT, tworzenie programów, 
systemów informatycznych i baz danych, a także tworzenie stron internetowych, 
portali, platform elektronicznych 

 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

 wydatki na usługi programistyczne, projektowanie IT, tworzenie programów, 
systemów informatycznych, aplikacji mobilnych i baz danych, a także tworzenie 
stron internetowych, portali, platform elektronicznych 

Uzupełnienie katalogu kosztów 
specyficznych w kontekście potrzeb 
zdiagnozowanych w odniesieniu do 
projektów planowanych do realizacji 
w ramach działania.  

16.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

Poddziałanie 2.1; 

Wydatki kwalifikowane 

W odniesieniu do wydatków kwalifikowanych w kategorii: usługi informatyczne dodanie 

zapisu w brzmieniu: 

 wydatki na asystę techniczną / opiekę serwisową posprzedażową 
oprogramowania i/lub sprzętu informatycznego, świadczoną w pierwszym 
okresie eksploatacji (maksymalnie przez okres 5 lat od zakończenia realizacji 
projektu, tj. w okresie trwałości projektu), jako usługa uwzględniona w cenie 
zakupu oprogramowania i/lub sprzętu informatycznego, z wyłączeniem 
kwalifikowalności części zamiennych oraz elementów podlegających 
szybkiemu zużyciu 

Uzupełnienie katalogu kosztów 
specyficznych w kontekście potrzeb 
zdiagnozowanych w odniesieniu do 
projektów planowanych do realizacji 
w ramach działania.  

17.  Rozdział 9 RODZAJE 

WYDATKÓW (…); 

Poddziałanie 2.1; 

Wydatki kwalifikowane 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 wydatki na pokrycie kosztów przygotowania zawartości portali, w tym wydatki na 
rozbudowę portali  

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

 wydatki na pokrycie kosztów przygotowania zawartości portali, w tym wydatki na 

rozbudowę portali oraz migrację oprogramowania i danych, a także 

uzupełniająco wydatki związane z tłumaczeniem zawartości portali na języki 

obce 

Uzupełnienie katalogu kosztów 
specyficznych w kontekście potrzeb 
zdiagnozowanych w odniesieniu do 
projektów planowanych do realizacji 
w ramach działania.  



18.  Rozdział 9 RODZAJE 

WYDATKÓW (…); 

Poddziałanie 2.1; 

Wydatki kwalifikowane 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 koszty pośrednie, o których mowa w podrozdziale 7.3 w wysokości 5% 
bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

 koszty pośrednie, o których mowa w podrozdziale 7.3 w wysokości 5% 
bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: 

 wydatki ponoszone w okresie realizacji projektu na pokrycie kosztów: 
utrzymania domen (platform), portali i sprzętu informatycznego oraz 
usług: hostingu i kolokacji 

 wydatki związane z merytorycznym opracowaniem materiałów 
dotyczących treści stanowiących zawartość portali (w tym materiałów 
multimedialnych, audiowizualnych, nagrań dźwiękowych) 

Uzupełnienie katalogu kosztów 
specyficznych w kontekście potrzeb 
zdiagnozowanych w odniesieniu do 
projektów planowanych do realizacji 
w ramach działania.  

19.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

Poddziałanie 3.4.3 oraz 

3.4.4 (Typ A); Wydatki 

niekwalifikowane 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 Nabycie środków transportu 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 Nabycie środków transportu z wyłączeniem środków transportu z podgrup 76 KŚT 

Uzupełnienie katalogu kosztów 
kwalifikowalnych w ramach 
poddziałań poprzez wyłączenie z 
katalogu specyficznych wydatków 
niekwalifikowalnych dla wskazanych 
poddziałań kosztów nabycia wózków 
jezdniowych (widłowych), 
sklasyfikowanych w podgrupie 76 
(Klasyfikacji Środków Trwałych). 
Wnioskowana zmiana wynika z 
potrzeb Wnioskodawców, 
zdiagnozowanych w trakcie trwającej 
oceny wniosków złożonych w 
konkursach w poddziałaniach 3.4.3 - 
3.4.4 A RPO WM.  

20.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

1) W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 wymiana starych, nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe 
źródło ciepła na paliwo gazowe lub biomasę: 
 demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego likwidacją, 
 zakup i montaż nowego źródła ciepła, armatury, osprzętu. W ramach 

przykładowego katalogu wydatków mieszczą się m.in.: grzejniki, wkłady 
kominowe. Zakres koniecznych do przeprowadzenia inwestycji będzie wynikał 
z przeprowadzonej oceny energetycznej, 

Ad. 1) i 2) Modyfikacja zapisów nie 
polega na wprowadzaniu nowych 
wydatków kwalifikowalnych ale 
wyłącznie na zmianie ich 
przyporządkowania do odpowiednich 
punktatorów. Wydatki związane z 
urządzeniami m.in. takimi jak: 
grzejniki, wkłady kominowe zostały 
przeniesione do katalogu „instalacje 



Poddziałanie; Wydatki 

kwalifikowane 

Poddziałanie 4.4.1, 

4.4.2, 4.4.3;  Wydatki 

kwalifikowane 

 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej; w ramach przykładowego katalogu wydatków mieści się również 
dokumentacja projektowa; 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

 wymiana starych, nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe 
źródło ciepła na paliwo gazowe lub biomasę: 
 demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego likwidacją, 
 zakup i montaż nowego źródła ciepła, armatury, osprzętu.  
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej 

wody użytkowej. W ramach przykładowego katalogu wydatków mieszczą 
się m.in.: grzejniki, wkłady kominowe. Zakres koniecznych do 
przeprowadzenia inwestycji będzie wynikał z przeprowadzonej oceny 
energetycznej. W zakresie limitu środków na instalacje wewnętrzną mieści 
się również dokumentacja projektowa; 

2) W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 wymiany starych, nieekologicznych  źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na 
nowe źródło ciepła na węgiel (dotyczy wyłącznie Poddziałania 4.4.3): 

 demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego likwidacją, 
 zakup i montaż nowego źródła ciepła, armatury, osprzętu. W ramach 

przykładowego katalogu wydatków mieszczą się m.in.: grzejniki, wkłady 
kominowe. Zakres koniecznych do przeprowadzenia inwestycji będzie wynikał 
z przeprowadzonej oceny energetycznej, 

 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej; w ramach przykładowego katalogu wydatków mieści się również 
dokumentacja projektowa 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

 wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na 
nowe źródło ciepła na węgiel (dotyczy wyłącznie Poddziałania 4.4.3): 

 demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego likwidacją, 
 zakup i montaż nowego źródła ciepła, armatury, osprzętu.  
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej 

wody użytkowej. W ramach przykładowego katalogu wydatków mieszczą 
się m.in.: grzejniki, wkłady kominowe. Zakres koniecznych do 
przeprowadzenia inwestycji będzie wynikał z przeprowadzonej oceny 

wewnętrzne”. Koszty te nie były nigdy 
uwzględniane w ramach limitu 
wydatków na nowe urządzenia 
grzewcze. Przyjęte zapisy w 
Podręczniku mają wyłącznie 
przedstawiać grupy i przykłady 
możliwych do poniesienia wydatków 
a nie przyporządkowywanie ich do 
określonych limitów wynikających z 
SzOOP. 

Ad. 3) Doprecyzowanie zapisów 
polegające na wskazaniu kategorii w 
ramach której mogą być ponoszone 
działania związane z organizacją 
systemu kontroli.  



energetycznej. W zakresie limitu środków na instalacje wewnętrzną mieści 
się również dokumentacja projektowa 

3) W miejsce zapisu w brzmieniu: 
 koszty  pośrednie,  o  których  mowa  w  podrozdziale  7.3  w  wysokości  3%  

bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

 koszty  pośrednie,  o  których  mowa  w  podrozdziale  7.3  w  wysokości  3%  
bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu, w tym wydatki  związane z 
organizacją systemu kontroli. 

21.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

Działanie 5.3 Wydatki 

kwalifikowalne  

Wprowadzenie zapisu w brzmieniu 

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

 

Modyfikacja dotychczasowych 
zapisów w celu zapewnienia 
możliwości kwalifikowania kosztów 
personelu merytorycznego projektu.  

22.  9.   Rodzaje wydatków 

kwalifikowalnych / 

niekwalifikowalnych w  

poszczególnych 

działaniach /  

podziałaniach  dla  osi 

priorytetowych; 

Działanie 11.1, 11.2 

oraz 11.4; Wydatki 

niekwalifikowane 

W miejsce zapisu w brzmieniu: 

 inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej wykorzystywanej przede wszystkim 
do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, 
sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny) oraz budynki służące funkcjom 
administracyjno-zarządczym,  

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

 inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej wykorzystywanej przede wszystkim 
do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, 
sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny), 

 inwestycje w budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym, 

 w przypadku budynków wielofunkcyjnych niekwalifikowalna będzie część 
inwestycje dotycząca  powierzchni  administracyjno-zarządczych oraz 
wydatki w zakresie części wspólnych w proporcji odpowiadającej 
powierzchniom administracyjno – zarządczym. 

Doprecyzowanie dotychczasowych 
zapisów w celu uniknięcia 
wątpliwości interpretacyjnych. 



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

 

Wprowadzenie katalogów wydatków specyficznych dla działania  
12.2 -  Infrastruktura edukacyjna. 

 

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

 


