
 

Wykaz zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 

grudzień 2022 r. 

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 

zmiana dotyczy 
naboru 

ogłoszonego/ 
uruchamianego. 

 IV kw. 2022 r. 
 [tak/nie] 

1.  

Treść SzOOP 

Oś 16. Wsparcie 
dla migrantów z 

Ukrainy 
(mechanizm 

CARE) 

W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 16.  Wsparcie dla migrantów z Ukrainy 
(mechanizm CARE), w karcie Poddziałań 16.3.1 Gminna i powiatowa infrastruktura mieszkalna oraz 16.3.2 
Regionalna infrastruktura mieszkalna wprowadza się modyfikacje i uzupełnienia zapisów zgodnie z 
załączoną poniżej kartą Działania 16.3 – wprowadzane zapisy wyróżniono boldem. 

Działanie 16.3 CARE - Infrastruktura mieszkalna  

5. Nazwa działania/ 
poddziałania  

 
Głównym celem działania jest zabezpieczenie miejsc długoterminowego 
zakwaterowania osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z Polską od 24 
lutego 2022r. i przebywają na terenie Małopolski. Zabezpieczenie 
odpowiedniego poziomu infrastruktury mieszkalnej długoterminowego 
pobytu jest szczególnie istotne w momencie, gdy osoby te opuszczają 
ośrodki recepcyjne lub inne miejsca pobytu tymczasowego.  
Podejmowane będą działania związane zarówno z finansowaniem 
kosztów zakwaterowania w obiektach publicznych, obiektach należących 
do osób fizycznych lub podmiotów prywatnych, koszty zakupu gotowych 
lokali na wolnym rynku jak i koszty związane z rozwojem infrastruktury 
społecznej, w szczególności w obszarze budownictwa socjalnego, 
mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego lub komunalnego 
(mieszkalnictwo komunalne, to mieszkania wchodzące w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy), w tym roboty budowlane, nabycie 
środków trwałych i wyposażenia.  
Dodatkowo w ramach projektu nadzwyczajnego Województwa 
Małopolskiego realizowane będzie przedsięwzięcie polegające na 
zabezpieczaniu potrzeb mieszkaniowych przy zastosowaniu budownictwa 
modułowego i kontenerowego. Wytworzona w ten sposób mobilna baza 
miejsc mieszkalnych będzie mogła być elastycznie wykorzystywana na 
obszarze całego regionu w zależności od potrzeb w tym zakresie.    

Doszczegółowienie zapisów w ramach 
Poddziałań 16.3.1 oraz 16.3.2 pod kątem 
przygotowań do uruchamiania wsparcia. 

nie 



 
 
 

Poddziałanie 
16.3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GMINNA I POWIATOWA INFRASTRUKTURA 
MIESZKALNA  
 
W ramach poddziałania przewiduje się realizację 
działań w zakresie rozwoju infrastruktury mieszkalnej 
przeznaczonej na zabezpieczenie potrzeb w zakresie 
zakwaterowania długoterminowego osób z Ukrainy, 
które przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022r.  

Zakres interwencji obejmuje zarówno działania 
związane z finansowaniem kosztów zakwaterowania w 
obiektach publicznych, obiektach należących do osób 
fizycznych lub podmiotów prywatnych, koszty zakupu 
gotowych lokali na wolnym rynku jak i koszty związane 
z rozwojem infrastruktury społecznej, w szczególności w 
obszarze budownictwa socjalnego, mieszkalnictwa 
chronionego i wspomaganego, w tym roboty 
budowlane, nabycie środków trwałych i wyposażenia, 
także przy zastosowaniu budownictwa modułowego 
i kontenerowego (zakup gotowych 
prefabrykatów/kontenerów jak i prace budowalne 
przy ich wykorzystaniu). 

Inwestycje w zakresie infrastruktury mieszkalnej o 
charakterze socjalnym realizowane w ramach 
poddziałania przeznaczone są dla osób z Ukrainy, 
które przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 
2022r. i zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  w 
przypadku wyczerpania potrzeb w zakresie 
mieszkalnictwa dla osób z Ukrainy, które 
przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022r., 
zostaną one przeznaczone na mieszkania 
chronione, wspomagane,  socjalne lub komunalne 
(mieszkania komunalne, tj. mieszkania wchodzące 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy) i będą 
wykorzystywane na rzecz osób w trudnej sytuacji 
życiowej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej lub w sytuacjach kryzysowych – 
przy czym w okresie trwałości projektu z 
pierwszeństwem wykorzystania tej infrastruktury na 
cele zapewnienia miejsc pobytu dla osób z Ukrainy, 
które przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 
2022r. w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa. 

Projekty infrastrukturalne muszą spełniać 

następujące warunki: 

a) zgodność z zasadą deinstytucjonalizacji - 

wydatki nie mogą dotyczyć infrastruktury 



opieki instytucjonalnej, rozumianej zgodnie z 

wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020 

b) wsparcie dotyczy projektów realizowanych w 

oparciu o istniejącą bazę lokalową, z 

wyłączeniem sytuacji, gdy wnioskodawca 

wykaże brak możliwości adaptacji 

istniejących budynków, wówczas możliwy 

będzie zakup lub budowa nowych obiektów 

lub rozbudowa (nadbudowa) istniejących  

c) adaptacja może dotyczyć wyłącznie lokali, 

które przed rozpoczęciem realizacji projektu 

nie były wykorzystywane jako mieszkania o 

najmie socjalnym, mieszkania wspomagane,  

chronione lub komunalne (mieszkania 

komunalne, tj. mieszkania wchodzące w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy). Jedynie w 

sytuacji, gdy lokal był w przeszłości 

udostępniany na wyżej wymienione cele, 

jednak ze względu na jego stan techniczny 

nie nadaje się on do zamieszkania, lokal taki 

może być przedmiotem projektu 

d) wymagane jest zapewnienie dostępności 

lokali do potrzeb osób z 

niepełnoprawnościami. 

Specyficzne warunki wstępne w ramach 

Poddziałania 16.3.1: 

1) rozpoznanie  / analiza potrzeb dla obszaru 

objętego projektem w zakresie 

zakwaterowania dla osób z Ukrainy, które 

przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 

2022 r.,  

2) w przypadku budowy nowej infrastruktury 

lub rozbudowy istniejących lub zakupu 

mieszkań analiza wskazująca, że 

zapewnienie tej infrastruktury nie jest 

możliwe w inny sposób (brak możliwości 

adaptacji istniejących budynków) oraz 

analizy potrzeb w tym zakresie na danym 

terytorium wraz z analizą trendów 



demograficznych i mieszkaniowych na 

danym terytorium. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Poddziałanie 
16.3.2 

 
REGIONALNA INFRASTRUKTURA MIESZKALNA  

 
W ramach poddziałania przewiduje się stworzenie 
regionalnej bazy miejsc pobytu długoterminowego w 
szczególności dla osób z Ukrainy, które przekroczyły 
granicę z Polską od 24 lutego 2022r., przy 
zastosowaniu budownictwa modułowego i 
kontenerowego. Wytworzone w ten sposób zasoby 
kwaterunkowe będące w dyspozycji samorządu 
województwa będą mogły być elastycznie 
wykorzystywane na terenie całego regionu i pozwolą na 
szybką reakcję w sytuacji wzmożonego napływu 
migrantów z terenu Ukrainy w zależności od rozwoju 
działań wojennych. Po ustaniu zapotrzebowania na 
zakwaterowanie tymczasowe osób z Ukrainy, które 
przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022r. , 
będą mogły zostać wykorzystane np. w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowych lub odpowiadać 
zapotrzebowaniu w regionie na mieszkania 
udostępniane na cele najmu socjalnego, chronione, 
wspomagane lub komunalne (mieszkania 
komunalne, tj. mieszkania wchodzące w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy) – przy czym w 
okresie trwałości projektu z pierwszeństwem 
wykorzystania tej infrastruktury na cele zapewnienia 
miejsc pobytu dla osób z Ukrainy, które 
przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022r. w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. 
 
Zakres interwencji obejmuje zarówno zakup gotowych 
prefabrykatów/kontenerów jak i prace budowalne przy 
ich wykorzystaniu. 
 
Specyficzne warunki wstępne w ramach 

Poddziałania 16.3.2: 



1) rozpoznanie  / analiza potrzeb w 
województwie małopolskim w zakresie 
zakwaterowania dla osób z Ukrainy, które 
przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 
2022 r. 

6. Cel/e szczegółowy/e 
działania/ 
poddziałania 

Poddziałanie 
16.3.1 

Sprostanie wyzwaniom migracyjnym wynikającym z 
agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Poddziałanie 
16.3.2 

7. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego * 

Poddziałanie 
16.3.1 Na poziomie SzOOP w ramach działania nie planuje się 

wskaźników  
o charakterze rezultatu bezpośredniego.  Poddziałanie 

16.3.2 

8. Lista wskaźników 
produktu 

Poddziałanie 
16.3.1 • Wartość wydatków kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania mające na celu 
łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie Poddziałanie 

16.3.2 

9. Typy projektów 

Poddziałanie 
16.3.1 

 

 
A. Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury 

mieszkalnej wobec wyzwań migracyjnych 
wynikających z agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę 

 

 

Poddziałanie 
16.3.2 

 
A. Rozwój regionalnej infrastruktury mieszkalnej 

wobec wyzwań migracyjnych wynikających z 
agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.  

 

10. Typ beneficjenta  
Poddziałanie 
16.3.1 

• jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich 
związki i stowarzyszenia  

• jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną 

• organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
działające w społecznościach lokalnych, 
rozumiane jako struktury organizacyjne (osoby 
prawne), których członkowie kierują się interesem 
ogólnym, wypracowywane zyski przeznaczają na 
cele statutowe, prowadzące działalność w formach 
zinstytucjonalizowanych na podstawie prawa, 
niezwiązane z administracją publiczną i 
niezarządzane przez organy administracji 
publicznej.  

Przykłady takich organizacji obejmują:  



a) organizacje pozarządowe (działające na 
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie),  

b) nie będące organizacjami pozarządowymi, 
organizacje lokalne działające w formie 
stowarzyszeń (działające na podstawie ustawy 
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach) lub fundacji (działające na 
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach),  

c) kościelne osoby prawne działające na 
podstawie odpowiednich przepisów ustaw o 
stosunku Państwa do poszczególnych 
kościołów oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, w tym ujęte w 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w 
sprawie rejestru kościołów i innych związków 
wyznaniowych.  

• Wymóg  działania w społecznościach 
lokalnych oznacza, że działają ona lokalnie na 
obszarze województwa małopolskiego, np. 
poprzez siedzibę, lokalny oddział, zespół 
projektowy zlokalizowany w gminie / powiecie 
w województwie małopolskim. 

 

Poddziałanie 
16.3.2 

• Województwo Małopolskie 

11.   Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Poddziałanie 
16.3.1 

Grupę docelową stanowić będą osoby uciekające z 
terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 
r. 

 

Poddziałanie 
16.3.2 

12.  Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 
16.3.1 

nie dotyczy 
Poddziałanie 
16.3.2 

13. Instytucja 
wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

 

Poddziałanie 
16.3.1 

nie dotyczy 
Poddziałanie 
16.3.2 



14.  Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Poddziałanie 
16.3.1 

1 158 571 

Poddziałanie 
16.3.2 

900 000 

15. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 
innymi PO (jeśli 
dotyczy) 

Poddziałanie 
16.3.1 

 
nie dotyczy 

Poddziałanie 
16.3.2 

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 
16.3.1 

 nie dotyczy 

Poddziałanie 
16.3.2 

17. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Poddziałanie 
16.3.1 

 

 
tryb konkursowy 
 
Podmiot odpowiedzialny za ocenę wniosków: Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
Departament Funduszy Europejskich  
podmiot odpowiedzialny za rozpatrywanie protestów: 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
Departament Monitorowania Wdrażania FE 
 

Poddziałanie 
16.3.2 

 

 
tryb nadzwyczajny 
  
Podmiot odpowiedzialny za ocenę wniosków: Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
Departament Funduszy Europejskich 

18. Limity i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 
16.3.1 

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w 
punktach 5, 24-28.  
W odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków oraz 
katalogu wydatków specyficznych – zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz 
załącznikiem nr 7 do SzOOP Specyficzne wydatki 
kwalifikowalne i niekwalifikowalne w poszczególnych 
działaniach/ poddziałaniach dla  
osi priorytetowych RPO WM. 

Poddziałanie 
16.3.2 

19. Warunki i planowany 
zakres stosowania  

Poddziałanie 
16.3.1 

  
nie dotyczy 



cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 
16.3.2 

20.  Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość 
zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Poddziałanie 
16.3.1 

 
nie dotyczy 

Poddziałanie 
16.3.2 

21. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w projekcie 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 
16.3.1 

 

 

 

W przypadku projektów należących do kategorii 
projektów generujących  

dochód po ukończeniu, dofinansowanie ustalane będzie 
na podstawie  

art. 61 ust. 3 lit. b  rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. (wskaźnik luki w finansowaniu).  

W sytuacji wygenerowania przez powyższe projekty 
dodatkowego dochodu w trakcie realizacji 
(incydentalnego), pochodzącego ze źródeł nie 
uwzględnionych we wskaźniku luki w finansowaniu, 
dochód ten, zgodnie z art. 61 ust 3, pomniejszy wydatki 
kwalifikowalne projektu najpóźniej na etapie rozliczania 
wniosku o płatność końcową.  

W przypadku projektów należących do kategorii 
projektów generujących  

dochód w trakcie wdrażania koszty kwalifikowalne 
projektu zostaną  

pomniejszone o powyższy dochód na podstawie art. 65 
ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r., zmienionego rozporządzeniem nr 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r., od dnia 2 sierpnia 
2018 r. projektami generującymi dochód po ukończeniu 
nie są projekty objęte pomocą państwa (pomocą 
publiczną i pomocą de minimis). 

Poddziałanie 
16.3.2 

22. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania 
wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Poddziałanie 
16.3.1 

 

 

Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków – zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 oraz 

załącznikiem nr 7 do SzOOP Specyficzne wydatki 
kwalifikowalne  

i niekwalifikowalne w poszczególnych działaniach/ 
poddziałaniach dla osi priorytetowych PRO WM.  

Poddziałanie 
16.3.2 



W ramach działania planuje się stosowanie systemu 
zaliczek. 

23. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa prawna)  

Poddziałanie 
16.3.1 

 

Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania 
interwencji – przewiduje się, że wsparcie udzielane w 
ramach działania co do zasady nie będzie stanowić 
pomocy państwa. 

W przypadku projektów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis – wsparcie 
udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia. 

 

Poddziałanie 
16.3.2 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu 
(jeśli dotyczy)  

Poddziałanie 
16.3.1 

 85% z możliwością zwiększenia do 100% w 
przypadku zmiany programu zgodnie z art. 120 ust. 
9 w zw. z art. 30 ust. 7 rozporządzenia ogólnego  

Poddziałanie 
16.3.2 

25. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Poddziałanie 
16.3.1 

 

 

 85% z możliwością zwiększenia do 100% w 
przypadku zmiany programu zgodnie z art. 120 ust. 
9 w zw. z art. 30 ust. 7 rozporządzenia ogólnego 
 

Poddziałanie 
16.3.2 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

Poddziałanie 
16.3.1 

 15% z możliwością zmniejszenia do 0% w 
przypadku zmiany programu zgodnie z art. 120 ust. 
9 w zw. z art. 30 ust. 7 rozporządzenia ogólnego  

Poddziałanie 
16.3.2 

27. Minimalna 
i maksymalna 

Poddziałanie 
16.3.1 

 

nie dotyczy 



wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Poddziałanie 
16.3.2 

28. Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN) (jeśli 
dotyczy) 

Poddziałanie 
16.3.1 

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 
projektu 1 mln PLN 

Poddziałanie 
16.3.2 

nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe 
(EUR) (jeśli dotyczy)  

Poddziałanie 
16.3.1 

 nie dotyczy 

Poddziałanie 
16.3.2 

30. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Poddziałanie 
16.3.1 

 nie dotyczy 

Poddziałanie 
16.3.2 

31. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Poddziałanie 
16.3.1 

 
nie dotyczy 

Poddziałanie 
16.3.2 

32. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Poddziałanie 
16.3.1 

 
nie dotyczy 

Poddziałanie 
16.3.2 

 

 

2.  
Indykatywny plan 

finansowy 

W związku z wprowadzanymi doprecyzowaniami zapisów Działania 16.3, w tym m.in. wewnętrznym 
przesunięciem kwoty 129 285 euro z Poddziałania 16.3.2 Regionalna infrastruktura mieszkalna do 
Poddziałania 16.3.1 Gminna i powiatowa infrastruktura mieszkalna, dokonuje się aktualizacji 
Indykatywnego planu finansowego. 

Celem wypełnienia warunku 
wprowadzonego w rozporządzeniu tzw. 
Fast CARE (październikowa zmiana 
rozporządzenia ogólnego z br.), że w 
przypadku osi priorytetowej wspierającej 
integrację społeczno-gospodarczą 
obywateli państw trzecich, w tym do 
operacji mających na celu sprostanie 
wyzwaniom migracyjnym wynikającym z 
agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej, co 
najmniej 30 % alokacji finansowej osi 
priorytetowej przeznacza się na operacje, 

nie 



których beneficjentami są władze lokalne 
lub organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego działające w 
społecznościach lokalnych lub zarówno 
władze lokalne, jak i takie organizacje. 
 

3.  

Załącznik nr 7 do 
SzOOP 

Specyficzne wydatki 
kwalifikowalne i 

niekwalifikowalne w 
poszczególnych 

działaniach/poddział
aniach dla osi 

priorytetowych RPO 
WM 

W katalogu wydatków kwalifikowanych wprowadza się zapisy dla Poddziałania 16.3.1  Gminna i 
powiatowa infrastruktura mieszkalna wprowadza się zapis w brzmieniu: 

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania obejmuje w szczególności: 

A. wydatki wynikające z rodzaju projektu uwzględnione w rozdziałach 1-7 Wytycznych oraz 
rozdziale I Załącznika nr 7 do SzOOP,  

• wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności lub jego 
elementów, o ile jego opracowanie lub aktualizacja są niezbędne do przygotowania lub 
realizacji projektu 

• prace budowlane i montażowe oraz wyposażenie infrastruktury mieszkaniowej o 
charakterze socjalnym, na potrzeby zakwaterowania osób z Ukrainy, które przekroczyły 
granicę z Polską od 24 lutego 2022 r. 

• zakup lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym, ich wykończenie i wyposażenie, 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej 
wsparciem, na potrzeby zakwaterowania osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z 
Polską od 24 lutego 2022 r. 

• wydatki na nabycie gotowych prefabrykatów/kontenerów mieszkalnych wraz z ich 
wyposażeniem i transportem 

• prace budowalne i montażowe związane z posadowieniem zakupionych  
prefabrykatów/kontenerów mieszkalnych, w tym również prace związane z podłączeniem 
mediów do posadawianych prefabrykatów/kontenerów mieszkalnych 

• asysta techniczna świadczona w pierwszym okresie eksploatacji zakupionych 
prefabrykatów/kontenerów mieszkalnych (maksymalnie przez okres 5 lat od momentu 
zakończenia realizacji projektu, tj. w okresie trwałości projektu), jako usługa uwzględniona 
w cenie zakupu, zgodna z wymogami wytycznych odnoszącymi się do wydatków 
operacyjnych 

• finansowanie kosztów zakwaterowania osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z 
Polską od 24 lutego 2022 r., ponoszone ze środków własnych beneficjenta i 
niepodlegające zwrotowi ze środków budżetu państwa 

• koszty pośrednie, o których mowa w podrozdziale 7.5 Wytycznych oraz rozdziale I 
załącznika nr 7 do SzOOP  w wysokości 0,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych 
projektu. 

Uzupełnienie zapisów zał. 3 do SzOOP o 
katalogi wydatków kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych dla Poddziałania 
16.3.1. 

nie 

4.  

Załącznik nr 7 do 
SzOOP 

Specyficzne wydatki 
kwalifikowalne i 
niekwalifikowalne w 
poszczególnych 
działaniach/poddział
aniach dla osi 

W katalogu wydatków niekwalifikowanych wprowadza się zapisy dla Poddziałania 16.3.1  Gminna i 
powiatowa infrastruktura mieszkalna wprowadza się zapis w brzmieniu: 

Katalog specyficznych wydatków niekwalifikowalnych dla działania: 
• wydatki poniesione przed 24 lutego 2022r. 

• wydatki na infrastrukturę opieki instytucjonalnej, rozumianej zgodnie z wytycznymi Ministra 
Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, w tym wydatki 

Uzupełnienie zapisów zał. 3 do SzOOP o 
katalogi wydatków kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych dla Poddziałania 
16.3.1. 

nie 



priorytetowych RPO 
WM 

na  tworzenia mieszkań chronionych i wspomaganych, które zlokalizowane są na 
nieruchomości, na której znajduje się placówka opieki instytucjonalnej 

• wydatki związane z magazynowaniem zakupionych  prefabrykatów/kontenerów 

• bieżąca eksploatacja i utrzymanie obiektów 

 

5.  

Załącznik nr 7 do 
SzOOP 

Specyficzne wydatki 
kwalifikowalne i 
niekwalifikowalne w 
poszczególnych 
działaniach/poddział
aniach dla osi 
priorytetowych RPO 
WM 

W katalogu wydatków kwalifikowanych wprowadza się zapisy dla Poddziałania 16.3.2 Regionalna 
infrastruktura mieszkalna wprowadza się zapis w brzmieniu: 

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania obejmuje w szczególności: 

A. wydatki wynikające z rodzaju projektu uwzględnione w rozdziałach 1-7 Wytycznych oraz 
rozdziale I Załącznika nr 7 do SzOOP,  

B. wydatki specyficzne dla poddziałania: 
• wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności lub jego 

elementów, o ile jego opracowanie lub aktualizacja są niezbędne do przygotowania lub 
realizacji projektu 

• wydatki na nabycie gotowych prefabrykatów/kontenerów mieszkalnych wraz z ich 
wyposażeniem i transportem 

• prace budowalne i montażowe związane z posadowieniem zakupionych  
prefabrykatów/kontenerów mieszkalnych, w tym również prace związane z podłączeniem 
mediów do posadawianych prefabrykatów/kontenerów mieszkalnych 

• asysta techniczna świadczona w pierwszym okresie eksploatacji zakupionych 
prefabrykatów/kontenerów mieszkalnych (maksymalnie przez okres 5 lat od momentu 
zakończenia realizacji projektu, tj. w okresie trwałości projektu), jako usługa uwzględniona 
w cenie zakupu, zgodna z wymogami wytycznych odnoszącymi się do wydatków 
operacyjnych 

• koszty pośrednie, o których mowa w podrozdziale 7.5 Wytycznych oraz rozdziale I 
załącznika nr 7 do SzOOP  w wysokości 0,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych 
projektu. 

Uzupełnienie zapisów zał. 3 do SzOOP o 
katalogi wydatków kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych dla Poddziałania 
16.3.2. 

nie 

6.  

Załącznik nr 7 do 
SzOOP 

Specyficzne wydatki 
kwalifikowalne i 
niekwalifikowalne w 
poszczególnych 
działaniach/poddział
aniach dla osi 
priorytetowych RPO 
WM 

W katalogu wydatków niekwalifikowanych wprowadza się zapisy dla Poddziałania 16.3.2 Regionalna 
infrastruktura mieszkalna wprowadza się zapis w brzmieniu: 

Katalog specyficznych wydatków niekwalifikowalnych dla działania: 

• wydatki poniesione przed 24 lutego 2022r. 

• wydatki związane z magazynowaniem zakupionych  prefabrykatów/kontenerów 

• bieżąca eksploatacja i utrzymanie obiektów 

• wydatki na infrastrukturę opieki instytucjonalnej, rozumianej zgodnie z wytycznymi Ministra 
Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, w tym wydatki 
na  tworzenia mieszkań chronionych i wspomaganych, które zlokalizowane są na 
nieruchomości, na której znajduje się placówka opieki instytucjonalnej 

 

Uzupełnienie zapisów zał. 3 do SzOOP o 
katalogi wydatków kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych dla Poddziałania 
16.3.2. 

nie 

 


