
 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1370/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

 

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 

1.  

Rozdział 4 – Cel, zakres regulacji oraz 
obowiązywanie Podręcznika, pkt 14 

Zapis w brzmieniu: 

 Każda wersja Podręcznika jest stosowana nie wcześniej niż od 
dnia ogłoszenia komunikatu IZ RPO WM opublikowanego w 
Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Termin ten należy 
każdorazowo określić w treści komunikatu. Komunikat zawiera 
dodatkowo adres strony internetowej i portalu, na których 
zostanie zamieszczona treść Podręcznika. 

zastępuje się zapisem w brzmieniu 

 Każda wersja Podręcznika obowiązuje od daty wskazanej w 
komunikacie IZ RPO WM ogłoszonym w Wojewódzkim 
Dzienniku Urzędowym. Komunikat zawiera dodatkowo 
adres strony internetowej i portalu, na których zostanie 
zamieszczona treść Podręcznika wraz z datą, od której jest 
stosowany. 

 

Proponowana zmiana ma na celu przywrócenie 
podejścia w zakresie stosowania terminu 
obowiązywania wytycznych programowych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków, zgodnie z 
którym wytyczne programowe są obowiązujące dla 
beneficjentów od dnia podjęcia uchwały przez 
Zarząd Województwa Małopolskiego. 

Obecny zapis wytycznych obowiązujący od dnia 
13.XII.2016 r., zgodnie z którym każda wersja 
Podręcznika obowiązuje nie wcześniej niż od dnia 
ogłoszenia komunikatu IZ RPO WM opublikowanego 
w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym spowodował 
brak możliwości sprawnego wdrażania Programu i 
dokonywania szybkich zmian, zwłaszcza w 
sytuacjach kiedy zmiany dokumentu są dokonywane 
tuż przed ogłoszeniem naboru (publikacja 
komunikatu następuje zwykle po ok. 1 tygodniu od 
podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego).   

2.  

Podrozdział 6.6 Zamówienia udzielane w 
ramach projektów, pkt 7 lit b) 

Zapis w brzmieniu: 

 b) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których 
mowa w podrozdziale 7.3 i 8.5 Podręcznika, 

zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

 b) wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których 
mowa w podrozdziale 7.3, 8.3 i 8.4 Podręcznika, 

W przypadku EFS, określonych w podrozdziale 6.6 
procedur nie stosuje się do wydatków rozliczanych 
metodami uproszczonymi, o których mowa w 
podrozdziale 8.4 Podręcznika, a nie jak omyłkowo 
wskazano w podrozdziale 8.5 dotyczącym 
finansowana krzyżowego (cross-financing) w 
projektach finansowanych ze środków EFS. 
Dodatkowo dopisano podrozdział 8.3 koszty 
pośrednie, ponieważ podrozdział 8.4 dotyczy 
pozostałych uproszczonych metod rozliczania 
wydatków w projektach finansowanych ze środków 
EFS. 

3.  
Podrozdział 7.3 Uproszczone metody rozliczania 
wydatków, sekcja 7.3.2 Stawki jednostkowe 

Wprowadzenie podrozdziału pn. Uproszczone metody rozliczania 
wydatków oraz sekcji pn. Stawki jednostkowe.  

W związku z umożliwieniem zastosowania stawek 
jednostkowych do rozliczania wydatków w ramach 
poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 



małopolskich MŚP konieczne jest wprowadzenie 
zasad ogólnych w zakresie stosowania stawek 
jednostkowych.  

4.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw 

Zapis w brzmieniu: 

 W ramach podwykonawstwa realizację części merytorycznych 
prac w ramach projektu można zlecić: jednostce naukowej, w 
rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki posiadającej przyznaną kategorię naukową 
A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie, przedsiębiorcy 
posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego w 
rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu 
siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum 
naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej 
akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w 
aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w 
sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących 
i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych 
laboratoriach), posiadającym siedzibę na terytorium RP. 
 

zastępuje się zapisem w brzmieniu 

 W ramach podwykonawstwa realizację części merytorycznych 
prac w ramach projektu można zlecić: jednostce naukowej, w 
rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki posiadającej przyznaną kategorię naukową 
A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie, przedsiębiorcy 
posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego w 
rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu 
siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum 
naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej 
akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w 
obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie 
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i 
jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach 
lub ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek 
certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz 
autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji 
Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej), 
posiadającym siedzibę na terytorium RP. 

Modyfikacja zapisów ma celu ich dostosowania do 
aktualnych uwarunkowań formalno-prawnych.  

Dotychczasowy zapis odwoływał się do 
obwieszczenia ministra właściwego ds. gospodarki w 
sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach 
certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz 
notyfikowanych laboratoriach. Obwieszczenie z dn. 
11 marca 2013 r. wydane zostało na podstawie art. 
21 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności. Zgodnie z informacją 
zamieszczoną w Internetowym Systemie Aktów 
Prawnych – dokument ten ma status dokumentu 
obowiązującego.  

Jednocześnie ustawą z dn. 13 kwietnia 2016 r. o 
systemach oceny zgodności i nadzoru rynku – 
wprowadzono nowe brzmienie art. 21 ustawy o 
systemie oceny zgodności, w ten sposób, że ust. 4 
został uchylony. W praktyce oznacza to brak 
podstaw prawnych do aktualizacji przedmiotowego 
wykazu w trybie obwieszczenia ministra właściwego 
ds. gospodarki.   

Jednocześnie zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 
powyższej ustawy: 

1. ministrowie i kierownicy urzędów centralnych 
notyfikują autoryzowane jednostki certyfikujące 
i jednostki kontrolujące oraz autoryzowane 
laboratoria Komisji Europejskiej i państwom 
członkowskim Unii Europejskiej; 

2. w przypadku gdy notyfikowana jednostka 
certyfikująca i jednostka kontrolująca oraz 
notyfikowane laboratorium nie spełniają 
odpowiednich wymagań i nie wywiązują się ze 
swoich obowiązków, a także została im 
cofnięta autoryzacja lub zakres autoryzacji 
został ograniczony, minister lub kierownik 
urzędu centralnego cofa notyfikację lub 
ogranicza jej zakres; minister lub kierownik 
urzędu centralnego o podjętej decyzji informuje 



Komisję Europejską i państwa członkowskie 
Unii Europejskiej.  

W powyższym zakresie prowadzony jest oficjalny 
wykaz Komisji Europejskich – tzw. NANDO (New 
Approach Notified and Designated Organisations) 
Information System. 

Proponowana zmiana zapisów PKW ma na celu 
zapewnienie możliwości kwalifikowania w ramach 
poddziałania, laboratoriów i jednostek, ujętych w 
aktualnym wykazie Komisji Europejskiej – w sytuacji, 
w której z uwagi na obowiązujące przepisy prawa 
analogiczny wykaz funkcjonujący wcześniej, 
równolegle na poziomie krajowym nie podlega 
aktualizacji, a jednocześnie nie został uchylony.   

5.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby  

W odniesieniu do kategorii kosztów: „usługi informatyczne”: 

po zapisie 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 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

Usługi, które nie są zlecane na zewnątrz, ale są wykonywane 
przez personel zaangażowany w merytoryczną realizację 
projektu kwalifikowane są na zasadach określonych w 
podrozdziale 6.15 Podręcznika. 

Uzupełnienie i doprecyzowanie zapisu w celu 
unikania wątpliwości interpretacyjnych – w zakresie 
zasad kwalifikowania wybranych kategorii wydatków 
ujętych w kategorii: „usługi informatyczne”. 

6.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby  

W ramach kosztów pośrednich, w miejsce zapisu w brzmieniu: 

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

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

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

oraz w ramach kosztów bezpośrednich, w kategorii kosztów: „usługi 
informatyczne”, wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

Modyfikacja dotychczasowych zapisów w celu 
zapewnienia możliwości kwalifikowania wybranych 
kategorii kosztów związanych z usługami 
informatycznymi, w ramach kosztów bezpośrednich 
– w nawiązaniu do wniosków kierowanych przez 
potencjalnych beneficjentów. 



 wydatki ponoszone w okresie realizacji projektu na 
pokrycie kosztów usług: hostingu i kolokacji 

Przez hosting rozumie się usługę polegającą na 
udostępnieniu przez podmiot zewnętrzny miejsca na 
swoich serwerach, co jest związane głównie z 
udostępnieniem danej przestrzeni dyskowej, maksymalnej 
liczby danych, przesyłanej przy wykorzystaniu łącza 
serwerowni. 

Przez kolokację rozumie się usługę polegającą na 
ulokowaniu infrastruktury IT wykorzystywanej do realizacji 
projektu (w tym głównie serwerów lub innych urządzeń 
teleinformatycznych) w dedykowanych do tych celów 
pomieszczeniach/lokalizacjach, zapewnianych przez 
podmiot zewnętrzny. 

7.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby 

 

W ramach kosztów bezpośrednich, wprowadzenie zapisu w 
brzmieniu: 

 wydatki związane z działaniami edukacyjno-
informacyjnymi (warsztaty, szkolenia, materiały 
informacyjne, programy edukacyjne itp.) ukierunkowanymi 
na podniesienie świadomości potencjalnych odbiorców i 
użytkowników produktów projektów w zakresie korzyści z 
wykorzystywania rozwiązań informatycznych i 
informacyjnych dostarczanych w ramach realizowanych 
projektów (np. w obszarze ochrony zdrowia: działania 
skierowane do mieszkańców, w tym pracowników służby 
zdrowia i pacjentów) 

Uzupełnienie dotychczasowych zapisów poprzez 
zapewnienie możliwości kwalifikowania wydatków 
związanych z prowadzeniem działań edukacyjno-
informacyjnych skierowanych do 
odbiorców/użytkowników produktów projektów 
wspieranych w ramach działania 2.1, w celu poprawy 
świadomości w zakresie korzyści wynikających z 
wykorzystania tych produktów oraz 
upowszechnienia ich zastosowania.     

8.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

 

W ramach wydatków kwalifikowalnych wprowadzenie zmian 
redakcyjno-porządkowych polegających na uporządkowaniu 
zastosowanych punktorów, interpunkcji oraz dodaniu zapisu 
odwołującego się do rozporządzenia ministra rozwoju, w brzmieniu:  

 Do wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy na usługi 
doradcze oraz udział w targach można zaliczyć wydatki na:   

Uporządkowanie zapisów. 

9.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

W ramach wydatków kwalifikowalnych, w miejsce zapisu w 
brzmieniu: 

 określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania 
i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, 
przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych 
(także ich przeprowadzenie), 

Doprecyzowanie zapisu. 



wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania 
i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, 
przygotowania ofert współpracy oraz przygotowywania 
negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie), 

10.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

W ramach wydatków kwalifikowalnych, dodanie zapisu w brzmieniu: 

 opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy 
modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub 
rozwijaniem działalności eksportowej, 

Doprecyzowanie zapisów w związku z 
doprecyzowaniem zapisów SzOOP. 

11.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

W ramach wydatków kwalifikowalnych, w miejsce zapisu w 
brzmieniu: 

 uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do 
wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek 
zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)  

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do 
wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek 
zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.) – tj. 
koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem 
przedsiębiorstwa i/lub jego produktu/usługi do 
certyfikacji/homologacji/uzyskania pozwoleń itp. na 
docelowym rynku zagranicznym, takie jak np.: audyty na 
potrzeby certyfikacji, przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji, 

Doprecyzowanie zapisów. 

12.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

W ramach wydatków kwalifikowalnych, w miejsce zapisu w 
brzmieniu: 

 dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź 
usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. 
koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego 
opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług,  

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź 
usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. 
koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego 
opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług, wykaz 

Uzupełnienie katalogu przykładów kosztów 
kwalifikowalnych. 



dokumentów uprawniających do wprowadzenia 
produktu/usługi na docelowy rynek zagraniczny itp.), 

13.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

W ramach wydatków kwalifikowalnych, w miejsce zapisu w 
brzmieniu: 

 koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej: wpis do 
katalogu targowego, reklama w mediach targowych,  

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej: wpis do 
katalogu targowego, reklama w mediach targowych, 
wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych 
niezbędnych do promocji oferty Wnioskodawcy podczas 
wybranych targów, 

Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowalnych. 

14.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

W ramach wydatków kwalifikowalnych, w miejsce zapisu w 
brzmieniu: 

 usługi w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi 
partnerami handlowymi, 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 usługi w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi 
partnerami handlowymi (np. catering, wynajęcie sali), 

Doprecyzowanie zapisów. 

15.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

W ramach wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do wydatków 
związanych z podróżami służbowymi, uzupełnienie katalogu 
poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:  

 dojazdy środkami komunikacji miejscowej 

Doprecyzowanie zapisów. 

16.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

W ramach wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do wydatków 
związanych z podróżami służbowymi, zapis w brzmieniu:  

 dojazd na miejsce realizacji projektu 

zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

 dojazd na miejsce imprezy targowo-wystawienniczej 

Doprecyzowanie zapisów. 

17.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

W ramach wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do pomocy de 
minimis zapis w brzmieniu: 

 koszty przygotowawcze – doradztwo w zakresie opracowania 
strategii/planu działalności międzynarodowej poniesione przed 
dniem złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 18 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku. 

Uspójnienie ze zmienionymi zapisami  SzOOP. W 
ramach wydatków kwalifikowalnych rezygnacja z 
wymogu wskazującego, że w ramach pomocy de 
minimis, koszty przygotowawcze w zakresie 
doradztwa na opracowanie strategii/planu 
działalności międzynarodowej powinny zostać 



zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

 koszty przygotowawcze – doradztwo w zakresie opracowania 
strategii/planu działalności międzynarodowej poniesione przed 
dniem złożenia wniosku 

poniesione nie wcześniej niż 18 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku. 

18.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

W ramach wydatków kwalifikowalnych, w zakresie wydatków 
dotyczących opracowania strategii/planu działalności 
międzynarodowej dodanie zapisu w brzmieniu: 

 Komponent związany z przygotowaniem strategii / planu 
działalności międzynarodowej może stanowić nie więcej 
niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym 
jednocześnie kwota wydatków kwalifikowalnych dla tego 
komponentu nie może przekroczyć 10 tys. PLN. 

Doprecyzowanie zapisów. 

19.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

W ramach wydatków kwalifikowalnych, w zakresie wydatków 
dotyczących opracowania strategii/planu działalności 
międzynarodowej dodanie zapisu w brzmieniu: 

 Ponadto, w ramach limitu pomocy de minimis, w zakresie 
wydatków związanych z podróżami służbowymi 
przedsiębiorcy / pracowników przedsiębiorcy w związku z 
udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych 
zorientowanych na rynki zagraniczne dopuszcza się 
możliwość wykorzystania przez Wnioskodawcę 
uproszczonej metody rozliczania wydatków - stawki 
jednostkowej, o której mowa w podrozdziale 7.3.2. 
Szczegółowe zasady oraz wymagania związane z ww. 
uproszczeniem zostaną zawarte w dokumentacji 
konkursowej. 

Wprowadzenie możliwości wykorzystania przez 
Wnioskodawcę uproszczonej metody rozliczania 
wydatków, tj.  stawki jednostkowej, w odniesieniu do 
wydatków związanych z podróżami służbowymi 
przedsiębiorcy / pracowników przedsiębiorcy w 
związku z udziałem w imprezach targowo-
wystawienniczych zorientowanych na rynki 
zagraniczne (przejazdy/dojazdy i koszty z tym 
związane, noclegi, diety). 

20.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach;  
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

W ramach wydatków niekwalifikowalnych, zapis w brzmieniu: 

 wydatki na tworzenie i funkcjonowanie sieci dystrybucji w kraju 
członkowskim lub w kraju trzecim 

zastępuje się słowami: 

 w zakresie pomocy de minimis wydatki związane z 
tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji w kraju 
członkowskim lub kraju trzecim, np.  

 koszty dotyczące tworzenia i funkcjonowania stałych 
siedzib zagranicznych,  

 koszty dotyczące tworzenia i funkcjonowania 
jednostek organizacyjnych (biur) mających 

W ramach wydatków niekwalifikowalnych, w 
zakresie wydatków dotyczących tworzenia sieci 
dystrybucji doprecyzowanie zapisu poprzez 
wskazanie, że ograniczenie to odnosi się do pomocy 
de minimis, a także wskazanie przykładowych 
wydatków w ramach tej kategorii kosztów 
niekwalifikowanych. 



reprezentować przedsiębiorcę  zarówno na terenie 
danego państwa, jak i innych państw,  

 koszty usług doradczych związanych ze stałymi 
przedstawicielstwami zagranicznymi, reklamą i 
podróżami personelu i przedsiębiorcy,  

 koszty składowania towarów oraz podróży klientów 
sieci dystrybucji,  

 koszty wynagrodzenia dla zagranicznych doradców 
handlowych, jako bieżące koszty funkcjonowania sieci 
dystrybucji, 

21.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach;   

Działanie 4.3 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym  

W ramach wyszczególnionych dotychczas 3 Poddziałań dodanie 
poddziałania 4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna  budynków 
wielorodzinnych mieszkaniowych – instrument finansów.  

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru w 
ramach poddziałania 4.3.4 wprowadzenie 
przedmiotowego  poddziałania do Podręcznika.   

  

22.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach;   

Działanie 4.3 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym  

Zapis w brzmieniu: 

 Wszystkie prace realizowane w ramach projektu powinny 
wynikać bezpośrednio z opracowanego audytu 
energetycznego opracowanego zgodnie z Metodyką 
sporządzania audytów energetycznych dla budynków 
podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (zwaną Metodyką). Prace to 
powinny prowadzić do uzyskania odpowiednich 
współczynników przenikania ciepła, zgodnych z 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i 
wymogami wynikającymi z Metodyki.  

zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

 Wszystkie prace realizowane w ramach projektu powinny 
wynikać bezpośrednio z opracowanego audytu 
energetycznego opracowanego zgodnie z Metodyką 
sporządzania audytów energetycznych dla budynków 
podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (zwaną Metodyką). Prace to 
powinny prowadzić do uzyskania odpowiednich 
współczynników przenikania ciepła, zgodnych z 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i 
wymogami wynikającymi z Metodyki. Wymóg stosowania 

Metodyka audytu energetycznej została 
opracowania przez IZ dla Poddziałań 4.3.1, 4.3.2, 
4.3.3, w których jest przeprowadzana 
termomodernizacja budynków publicznych. Została 
wprowadzona w celu ujednolicenia przedstawiania 
przez beneficjentów wyliczeń efektywności 
energetycznej budynku i zakresu koniecznych do 
przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. 
Dodatkowo jej celem była możliwości zapewnienia 
porównywalności projektów na etapie oceny 
projektów. 

W przypadku realizacji poddziałania 4.3.4 podmiot 
wdrażający może skorzystać z ww. metodyki ale nie 
jest to obligatoryjne. W ramach tego poddziałania 
termomodernizacji będą podlegały innego rodzaju 
budynki i możliwe, że konieczne będzie 
dostosowanie wymogów audytu do ich specyfiki. 



przyjętej przez IZ Metodyki nie dotyczy budynków w 
ramach Poddziałania 4.3.4) 

23.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach;   

Działanie 4.3 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym  

 

Zapis w brzmieniu (odnoszący się do ograniczenia powierzchni 
użytkowanej na cele): 

 modernizacji energetycznej powierzchni użytkowej 
przeznaczonej na cele mieszkaniowe do 20% powierzchni 
całkowitej budynku, jeżeli powierzchnia ta ma uzupełniającą 
funkcję względem głównej funkcji obiektu. Główną funkcją 
obiektu nie może być funkcja mieszkaniowa, w takim 
przypadku modernizacja energetyczna jest w całości 
niekwalifikowalna. Wyjątek stanowią wydatki na modernizacje 
energetyczną domów pomocy społecznej, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, zakładów opieki leczniczej, 
których powierzchnia mieszkaniowa jest w pełni 
kwalifikowalna. 

zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

 modernizacji energetycznej powierzchni użytkowej 
przeznaczonej na cele mieszkaniowe do 20% powierzchni 
całkowitej budynku, jeżeli powierzchnia ta ma uzupełniającą 
funkcję względem głównej funkcji obiektu. Główną funkcją 
obiektu nie może być funkcja mieszkaniowa, w takim 
przypadku modernizacja energetyczna jest w całości 
niekwalifikowalna. Wyjątek stanowią wydatki na modernizacje 
energetyczną domów pomocy społecznej, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, zakładów opieki leczniczej, 
których powierzchnia mieszkaniowa jest w pełni 
kwalifikowalna. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy 
budynków termomodernizowanych w ramach 
Poddziałania 4.3.4 

Zapis w brzmieniu (odnoszący się do ograniczenia powierzchni 
użytkowanej na cele gospodarcze): 

 modernizacji energetycznej 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 

Katalog wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do 
Poddziałań 4.3.1 – 4.3.4 jest zbliżony. W związku z 
czym nie jest planowane wprowadzanie nowego 
katalogu dla Poddziałania 4.3.4.  

Jednak wprowadzona zostaje informacja o 
niestosowaniu ograniczeń jakie były wprowadzone 
dla termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej odnoszące się do limitu 20% na 
kwalifikowalności powierzchni mieszkaniowej i 
gospodarczej.  

W przypadku budynków spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych jest to nieadekwatne.  



zostanie uznane do 20% powierzchni użytkowej przeznaczonej 
na ww. działalność w odniesieniu do powierzchni całkowitej 
budynku.  

zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

• modernizacji energetycznej 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. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy budynków 
termomodernizowanych w ramach Poddziałania 4.3.4 

24.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach;   

Działanie 4.3 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym  

Zapis w brzmieniu (odnoszący się do ograniczenia powierzchni 
użytkowanej na cele mieszkaniowe): 

 modernizacje energetyczną powierzchni użytkowej 
przeznaczonej na cele mieszkaniowe przekraczająca 20% 
powierzchni całkowitej budynku 

zastępuje się zapisem w brzmieniu  

 modernizacje energetyczną powierzchni użytkowej 
przeznaczonej na cele mieszkaniowe przekraczająca 20% 
powierzchni całkowitej budynku - z wyłączeniem budynków 
termomodernizowanych w ramach Poddziałania 4.3.4. 

Katalog wydatków niekwalifikowalnych w odniesieniu 
do Poddziałań 4.3.1 – 4.3.4 jest zbliżony. W związku 
z czym nie jest planowane wprowadzanie nowego 
katalogu dla Poddziałania 4.3.4.  

Jednak wprowadzona zostaje informacja o 
niestosowaniu ograniczeń jakie były wprowadzone 
dla termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej odnoszące się do limitu 20% na 
kwalifikowalności powierzchni mieszkaniowej.  

W przypadku budynków spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych jest to nieadekwatne.  

25.  

Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach;   

Działanie 4.3 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym  

Zapis w brzmieniu (odnoszący się do ograniczenia powierzchni 
użytkowanej na cele gospodarcze): 

 modernizacje energetyczną powierzchni użytkowej 
przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej 
przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku (zgodnie 
z definicją działalności gospodarczej wynikającej z ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej) 

zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

Katalog wydatków niekwalifikowalnych w odniesieniu 
do Poddziałań 4.3.1 – 4.3.4 jest zbliżony. W związku 
z czym nie jest planowane wprowadzanie nowego 
katalogu dla Poddziałania 4.3.4.  

Jednak wprowadzona zostaje informacja o 
niestosowaniu ograniczeń jakie były wprowadzone 
dla termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej odnoszące się do limitu 20% na 
kwalifikowalności powierzchni gospodarczej.  



 modernizacje energetyczną powierzchni użytkowej 
przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej 
przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku (zgodnie 
z definicją działalności gospodarczej wynikającej z ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej) - z wyłączeniem 
budynków termomodernizowanych w ramach 
poddziałania 4.3.4. 

W przypadku budynków spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych jest to nieadekwatne.  

26.  
Rozdział 9 – Rodzaje wydatków 
kwalifikowalnych/niekwalifikowalnych w 
poszczególnych działaniach i poddziałaniach; 

Wprowadzenie nowego katalogu wydatków kwalifikowalnych dla 
Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych 

Uzupełnienie dokumentu o nowy katalog wydatków 
specyficznych. 

 


