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Lista stanowi uszczegółowienie warunków i procedur dotyczących kwalifikowalności 

wydatków projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 określonych w dokumencie ministra właściwego 

ds. rozwoju pn. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020, zwanych dalej Wytycznymi. 

Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w 

trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli 

projektu, w szczególności kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta. 

Punktem wyjścia dla weryfikacji kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji projektu jest 

zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 

projektu dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. Przyjęcie danego 

projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu nie 

oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie 

realizacji projektu, zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu 

zaliczkowego). Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po 

zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową o 

dofinansowanie projektu oraz wynikających z przepisów prawa. 

 

Celem niniejszej listy jest określenie warunków kwalifikowania wydatków w projektach 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Szczegółowe zasady rozliczania wydatków w ramach danego projektu zostaną 

określone w regulaminie konkursu lub w procedurze pozakonkursowej. 

 

1. Cross-financing (finansowanie krzyżowe)  

a. w celu zapewnienia efektywnej realizacji celów programu IZ RPO WO 2014-2020 

dopuszcza wykorzystanie w danym projekcie mechanizmu finansowania krzyżowego;  

b. zastosowanie finansowania krzyżowego będzie wynikało z indywidualnej analizy każdego 

przypadku oraz musi być uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności 

osiągania założonych rezultatów i celów; 

c. część kosztów operacji objęta finansowaniem krzyżowym musi być niezbędna dla 

zapewnienia pomyślnej realizacji przedsięwzięcia i być z nim bezpośrednio powiązana; 

d. EFRR może finansować w sposób komplementarny działania objęte zakresem z EFS; 

e. w projektach realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020, w których zastosowano 

zasadę cross-financingu, dopuszcza się udzielenie pomocy wyłącznie na szkolenia 

specjalistyczne; 
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f. wartość tego rodzaju wydatków nie może stanowić jednak więcej niż 10% finansowania 

unijnego każdej osi priorytetowej programu operacyjnego, przy czym limit wydatków w 

ramach cross-financingu na poziomie projektu lub grupy projektów określa SZOOP;  

g. w przypadku wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu, stosuje się zasady 

komplementarnego funduszu; 
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2. Rozliczanie wydatków metodą uproszczoną 

2.1. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków określa 

Regulamin konkursu/Pozakonkursowa procedura wyboru projektu i umowa o 

dofinansowanie/decyzja o dofinansowaniu. 

2.2. Uproszczonych metod rozliczania wydatków nie można stosować w przypadku, gdy 

realizacja projektu jest w całości zlecana wykonawcy. 

2.3. Z zastrzeżeniem pkt. 2.2, od 2 sierpnia 2019r. 1 projekt współfinansowany ze środków 

EFRR lub EFS, którego wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN 

nie przekracza równowartości 100 tys. EUR2 ,rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą 

uproszczonych metod3 (decyduje data podpisania umowy o dofinansowanie projektu). W 

przypadku zastosowania stawki ryczałtowej, o której mowa  w sekcji 6.6.1 pkt. 1 lit. c 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-

2020, koszty, w stosunku do których stosuje się tę stawkę mogą być rozliczane na 

podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. W przypadku gdy IZ PO uzna, że 

obligatoryjne stosowanie uproszczonych metod w ramach tych projektów stwarza 

nieproporcjonalne obciążenie administracyjne, może wydłużyć ten okres przejściowy o 

okres jaki uzna z stosowny.  

2.4. Na etapie oceny projektu, IZ RPO WO 2014-2020/ IP RPO WO 2014-2020 dokonuje 

sprawdzenia poprawności wyliczenia wydatków podlegających rozliczeniu na podstawie 

ww. uproszczonej metody rozliczania wydatków. 

2.5. W przypadku rozliczania projektu za pomocą kwot ryczałtowych koszty pośrednie nie 

przysługują chyba, że nie zostały uwzględnione w ramach kwoty ryczałtowej. W 

przypadku uwzględniania kosztów pośrednich w ramach kwoty ryczałtowej, sposób 

kalkulacji tych kosztów powinien być zgodny z zapisami niniejszego dokumentu. 

2.6. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia sprawiedliwej, rzetelnej i możliwej do 

zweryfikowania kalkulacji wyliczenia wydatków w oparciu o jedną z poniższych metod: 

a) na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych danych lub oceny 
eksperckiej albo,  

b) na podstawie zweryfikowanych danych historycznych  beneficjentów, albo 

c) w drodze zastosowania praktyki księgowej standardowo stosowanej przez danego 
beneficjenta. 

2.7. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu 

metodologię wyliczania wydatków. 

                                                           
1 2 sierpnia 2018r. to data wejścia w życie rozporządzenia finansowego zmieniającego rozporządzenie ogólne. Od 2 sierpnia 
2018r. zgodnie z atr.67(2a) rozporządzenia ogólnego jest obowiązek stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w 
ramach projektów współfinansowanych ze środków EFRR lub EFS, których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) nie 
przekracza 100 tys. EUR. Zgodnie z art. 152(7) rozporządzenia ogólnego IŻ może zdecydować o niestosowaniu art. 67 (2a) 
przez maksymalny okres 12 miesięcy od 2 sierpnia 2018r. 
2 Do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs 
opublikowany w: http://ec.europa.eu/budget/contracts grants/infocontracts/inforeuro/index en.cfm) aktualny na dzień ogłoszenia 
konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych. 
3 Nie dotyczy projektów otrzymujących wsparcie w ramach pomocy państwa, które nie stanowi pomocy de minimis. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts%20grants/infocontracts/inforeuro/index%20en.cfm
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2.8. Zatwierdzając wniosek o dofinansowanie projektu, właściwa instytucja będąca stroną 

umowy uzgadnia z beneficjentem warunki kwalifikowalności kosztów, w szczególności 

ustala dokumenty, potwierdzające osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub 

zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, na 

podstawie których zostanie dokonane rozliczenie projektu.  

2.9. W ramach kwoty ryczałtowej wydatki objęte cross-financingiem, wydatki przeznaczone na 

zakup środków trwałych oraz inne wydatki objęte limitami, o których mowa w 

Wytycznych lub umowie/decyzji o dofinansowaniu wykazywane są we wniosku o płatność 

do wysokości limitu określonego w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. 

2.10. Weryfikacja wydatków w przypadku kwot ryczałtowych dokonywana jest w oparciu o 

faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki. Polega na sprawdzeniu, czy 

działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w 

umowie/decyzji o dofinansowaniu wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte. 

Rozliczenie, co do zasady, jest uzależnione od zrealizowania danego działania, ale może 

być również dokonywane w etapach w zależności od specyfiki projektu, np. gdy w ramach 

projektu zakłada się realizację różnych etapów działania, które mogłyby być objęte 

kilkoma kwotami ryczałtowymi. W przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników 

produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za 

niekwalifikowaną. 

2.11. Wyboru sposobu rozliczania wydatków dokonuje się, co do zasady, do momentu 

zawarcie umowy o dofinansowanie projektu. Wyjątkowo, wprowadzenie uproszczonych 

metod rozliczania wydatków na pozostałą część projektu dopuszczalne jest w przypadku 

projektów wieloletnich. W takich przypadkach okres, za który deklarowane są koszty 

faktycznie poniesione powinien być wyraźnie oddzielony od okresu, za który koszty są 

deklarowane na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków, tak aby uniknąć 

podwójnego finansowania kosztów projektu.   

3. Koszty pośrednie 

3.1. Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące 

bezpośrednio głównego przedmiotu projektu. 

3.2. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 decyduje jaki sposób rozliczania przyjęty jest  

w ramach danego działania/poddziałania. Sposób rozliczania wydatków wynika z 

warunków stosowania uproszczonych form opisanych w Regulaminie 

konkursu/pozakonkursowej procedurze wyboru projektu i umowie o 

dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu. 

3.3. W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. koszty pośrednie mogą być rozliczane wyłącznie na 

podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Ryczałtowe rozliczanie kosztów 

pośrednich możliwe jest tylko w odniesieniu do pomocy de minimis. 



Załącznik nr 6 do SZOOP (EFRR) 
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 47, listopad 2020 r.  

743 
 

3.4. Wyliczenia wydatków podlegających rozliczeniu w oparciu o stawki ryczałtowe, należy 

dokonać w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i możliwą do zweryfikowania kalkulację 

dokonaną: 

 na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych danych lub oceny 
eksperckie albo,  

 na podstawie zweryfikowanych danych historycznych beneficjentów, albo 

 w drodze zastosowania praktyki księgowej standardowo stosowanej przez danego 
beneficjenta. 

3.5. Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma 

obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na 

potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte 

uproszczoną metodą. Niemniej jednak, beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia 

dokumentacji potwierdzającej rozliczenie kosztów będących podstawą do rozliczenia 

stawek ryczałtowych. 

3.6. Weryfikacja wydatków zadeklarowanych według ww. uproszczonej metody dokonywana 

jest w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki. Polega na 

sprawdzeniu, czy beneficjent prawidłowo zastosował określoną wysokość stawki 

ryczałtowej, wynikającą z zalecenia IZ RPO WO 2014-2020 oraz czy prawidłowo wykazał 

kwotę wydatków będących podstawą wyliczenia stawek ryczałtowych. 

3.7. Koszty pośrednie stanowią następujące koszty administracyjne związane z 

funkcjonowaniem beneficjenta oraz obsługą projektu: 

a) koszty koordynatora lub kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie 

koordynowanie, monitorowanie lub zarządzanie projektem oraz innego personelu 

bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie (m.in. 

sporządzanie wniosków o płatność), o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji 

projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji 

służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te 

osoby; 

b) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, 

których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik 

jednostki); 

c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, 

sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym ta dotycząca zamówień) na potrzeby 

funkcjonowania jednostki; 

d) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w 

tym koszty zlecenia prowadzenia zewnętrznej obsługi księgowej ); 

e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (podatki, czynsz, najem, opłaty 

administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu; 

f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu 

subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego ; 
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g) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych) używanych na potrzeby personelu, o którym mowa w lit. a – d; 

h) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty  

za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu; 

i) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą 

projektu; 

j) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą projektu; 

k) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą 

administracyjną projektu; 

l) koszty ubezpieczeń majątkowych; 

m) koszty ochrony; 

n) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym 

środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych 

pomieszczeń wraz z wywozem śmieci; 

o) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, 

p) koszty wyjazdów na miejsce realizacji projektu wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji 

(koszty paliwa, napraw, ubezpieczenia); 

q) wydatki na szkolenia oraz obowiązkowe świadczenia pracownicze z zakresu BHP oraz 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w realizację 

projektu. 

Wymienione koszty stanowią katalog zamknięty kosztów pośrednich. 
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4. Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu 

a) wydatki poniesione m.in. na usługi finansowe oraz doradztwo kwalifikują się do 

dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020, na warunkach określonych w Wytycznych; 

b) wydatki poniesione na ubezpieczenia nieobowiązkowe mogą być uznane za 

kwalifikowalne w ramach RPO WO 2014-2020, na warunkach określonych w Wytycznych. 
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Oś priorytetowa  I Innowacje w gospodarce 

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach (dotacje) 

Poddziałanie   - 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadą dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku od 

towarów i usług (VAT) zawartą w umowie o dofinansowanie; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 6.5.1) 

– wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – dla zamówienia przekraczającego 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 
wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach 
działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 
realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  
w Wytycznych oraz ujęte na Liście wydatków kwalifikowalnych finansowanych  
z EFRR w ramach poszczególnych działań i poddziałań RPO WO 2014-2020. 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach 
działania/ 
poddziałania 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie zastosowanie będą 

miały zapisy: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r.   

w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania 

przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 

Zgodnie zapisami Wytycznych, a ponadto : 

 finansowanie obiektów, pomieszczeń lub elementów ich wyposażenia  

o charakterze administracyjnym lub biurowym, 

 wydatki dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej,             

 środki transportu, 

 koszty związane z realizacją prac B+R dotyczących badań podstawowych. 
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Wydatki 
kwalifikowalne 
w projektach 
objętych pomocą 
publiczną 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie zastosowanie będą 
miały programy pomocowe:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania 
przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 

Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy: 

1. Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 

2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: 

 zakup nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej do wysokości 

10% kosztów całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu zgodnie  

z metodologią wyliczenia kosztu kwalifikowanego wg załącznika  

Wytycznych, 

 środki trwałe zgodnie z Wytycznymi, 

 zakup sprzętu wraz z montażem/wyposażenia nierozerwalnie związanego  

z realizacją projektu, 

 leasing oraz inne techniki finansowania nieruchomości (do wysokości 10% 

kosztów całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu zgodnie 

z metodologią wyliczenia kosztu kwalifikowanego wg załącznika  

Wytycznych), 

 roboty budowlane, prace instalacyjne, prace wykończeniowe w obiektach 

budowlanych - koszty te mogą stanowić maksymalnie 30% wartości 

kosztów kwalifikowanych związanych z tworzeniem infrastruktury B+R 

projektu (koszty objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną) zgodnie 

z metodologią wyliczenia kosztu kwalifikowanego wg załącznika  

Wytycznych, 

 zakup wartości niematerialnych i prawnych nierozerwalnie związanych 

z realizacją projektu do 40% wartości kosztów kwalifikowanych projektu 

(metodologia wyliczenia kosztu kwalifikowanego wg załącznika  

Wytycznych). Dedykowane oprogramowanie możliwe do zakupu 

wyłącznie pod warunkiem udowodnienia przez Wnioskodawcę, iż nie jest 

możliwy zakup tego typu oprogramowania dostępnego na rynku oraz 
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wskazania na istotne różnice 

w odniesieniu do rozwiązań istniejących, 

 podatek od towarów i usług (VAT), pod warunkiem, że Wnioskodawcy nie 

przysługuje prawo jego odzyskania, zwrotu lub odliczenia, 

2. Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015r. 

w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania 

przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020: 

Koszty kwalifikowalne projektów badawczo-rozwojowych przypisuje się do 

konkretnej kategorii działalności badawczo-rozwojowej i obejmują one: 

 koszty personelu tj. badaczy, techników i pozostałych pracowników 

pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym 

projekcie. W ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń 

zgodnie z Wytycznymi. W przypadku osób nowozatrudnionych należy 

przyjąć uśrednione ostatnie roczne udokumentowane koszty 

zatrudnienia brutto pracowników jednostki na takim samym lub 

zbliżonym stanowisku służbowym (wykonujących zadania o zbliżonym 

charakterze i zakresie obowiązków). Zatrudniony personel musi posiadać 

odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań przemysłowych lub 

prac rozwojowych w ramach projektu. Wydatki na wynagrodzenie 

personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada 

stawkom faktycznie stosowanym  

u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy 

strukturalnych i na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach 

wymagających analogicznych kwalifikacji.   

 koszty aparatury naukowo-badawczej i sprzętu służącego realizacji 

projektu badawczego w zakresie i przez okres, w jakim są one 

wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są 

wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, 

za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji 

odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie 

powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.  

 koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one 

wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty 

kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające 

okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie 

przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami 

kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub 
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faktycznie poniesione koszty kapitałowe. W przypadku, gdy budynki 

wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, 

kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która 

odpowiada proporcji wykorzystania budynków  

w celu realizacji projektu objętego pomocą. W przypadku wskazanych 

powyżej kosztów budynków i gruntów  łączna kwota wydatków 

kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych 

kosztów kwalifikowanych projektu zgodnie z metodologią stanowiącą 

zał. nr  Wytycznych. 

 koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów 

zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez 

źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty 

doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na 

potrzeby projektu. Usługi związane z realizacją prac B+R w ramach 

projektu tj. podwykonawstwo części prac merytorycznych, pod 

warunkiem, że koszty podwykonawstwa nie przekroczą 50% 

całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Jako koszty 

podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części 

merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i 

pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów 

udostępnionych przez strony trzecie.  Za podwykonawstwo nie uznaje 

się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań 

projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe. W ramach 

projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać 

wyłącznie jednostce z Sektora B+R , tworzącej system szkolnictwa 

wyższego i nauki, tj.: 

1) uczelnie;  

2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane 

dalej „federacjami”;  

3) Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), 

zwana dalej „PAN”;  

4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której 

mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN”;  

5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);  

6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie 

odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”;  

6a) Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 

lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);  

6b) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane 

dalej „instytutami Sieci Łukasiewicz”;  

7) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”;  

8) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób 

samodzielny i ciągły*. 

*Jednocześnie w przypadku tych podmiotów konieczna jest ich 

zakończona pozytywna ewaluacja w oparciu o szczegółowe kryteria 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty 

materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w 

wyniku realizacji projektu.  

W ramach tej kategorii kwalifikowane są następujące rodzaje kosztów:  

 koszty materiałów, np. surowców, półproduktów, odczynników,  

 koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków 

trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości), 

 koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane  

w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, 

 wynajem powierzchni laboratoryjnej.   



Załącznik nr 6 do SZOOP (EFRR) 
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 47, listopad 2020 r.  

751 
 

 

Oś priorytetowa  I Innowacje w gospodarce 

Działanie 

1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach (instrumenty finansowe) 

Kwalifikowalność wydatków dotyczy podmiotu pełniącego funkcję 

menadżera funduszu funduszy 

Poddziałanie   - 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

- Wybór Pośredników Finansowych będzie dokonywany zgodnie z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych. 

- Koszty zarządzania lub opłaty za zarządzanie poniesione do wysokości 

limitów określonych w art. 13 rozporządzenia delegowanego KE (UE) nr 

480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 

138 z 13.5.2014, str. 5). 

- Koszty zarządzania obejmują pozycje kosztów bezpośrednich lub 

pośrednich wypłaconych na podstawie dowodów poniesienia wydatków, 

opłaty za zarządzanie odnoszą się natomiast do uzgodnionej ceny 

świadczonych usług ustalonej w konkurencyjnym procesie rynkowym. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie wyliczane są według metodyki 

opartej na wynikach. Koszty te nie przekraczają progów określonych w art. 

13 rozporządzenia delegowanego. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie mogą obejmować opłaty 

manipulacyjne. Jednakże takie opłaty nie są kwalifikowalne, jeśli są 

pobierane w części lub w całości od ostatecznych odbiorców. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie, w tym te związane z pracami 

przygotowawczymi dotyczącymi instrumentu finansowego przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie, są kwalifikowalne od daty 

zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

- Rozporządzeniu nr 1303/2013 
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- Rozporządzeniu Delegowanym nr 480/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 964/2014  z dnia 11 

września 2014 r. 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

 

Środki transportu dla przedsiębiorstw transportowych 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Wydatki zgodne z zasadami określonymi w: 

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

- Rozporządzeniu nr 1303/2013 

- Rozporządzeniu Delegowanym nr 480/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 964/2014  z dnia 11 

września 2014 r. 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. 
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Oś priorytetowa  I Innowacje w gospodarce 

Działanie 

1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach (dotacje) 
Kwalifikowalność wydatków dotyczy typu projektu polegającego na 
identyfikacji specjalizacji regionalnych województwa opolskiego, w tym 
nowych inteligentnych specjalizacji, jako elementu procesu 
eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych 

Poddziałanie   - 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1.Zgodnie z zasadą dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku od 
towarów i usług (VAT) zawartą w decyzji o dofinansowaniu projektu; 
2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 6.5.1) 
– wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie; 
3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – dla zamówienia przekraczającego 
wartość 50 tys. PLN netto; 
4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 
beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania;    
5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Procedura pozakonkursowa oraz decyzja  
o dofinansowaniu projektu. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych oraz na Liście wydatków kwalifikowalnych finansowanych z EFRR  

w ramach poszczególnych działań i poddziałań RPO WO 2014-2020. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych a ponadto: 

 zakup środków transportu. 

Wydatki 
podlegające 
limitom/warunki 
dodatkowe w 
ramach działania/ 
poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto:  

- wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną (jako element uzupełniający 

projektu) – stanowiące mniejszą część budżetu; 

 - inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10 % całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich zgodności z Wytycznymi. 
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Oś priorytetowa  I Innowacje w gospodarce 

Działanie 1.2 Infrastruktura B+R 

Poddziałanie   - 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 

tys. PLN netto;  

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość 

50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 
wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach 
działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 
realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w 
Wytycznych. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej   
w projekcie zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Ministra Rozwoju  
z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 899), a  w przypadku wystąpienia pomocy  
de minimis -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. (Dz. U. poz. 488). 
 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach 
działania/ 
poddziałania 

Zgodnie z Wytycznymi a ponadto: 

- samochody osobowe, 

- zakup środków transportu, 

- podlegający zwrotowi podatek VAT, 

- pokrycie odsetek od zadłużenia  lub innych kosztów kredytu, 

- pokrycie kosztów prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut  
ponoszonych w ramach wdrażania projektu, 

- pokrycie kosztów związanych z umową leasingu, a szczególności: podatku, 
marży finansującego, odsetek od refinansowania kosztów, kosztów 
ogólnych, opłat ubezpieczeniowych, spłatę rat leasingowych w ramach 
leasingu zwrotnego, 

- wydatki związane z obsługą techniczną oraz utrzymywaniem obiektów 
infrastruktury, 

- wydatki poniesione gotówką. 
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Wydatki 
podlegające 
limitom/warunki 
dodatkowe w 
ramach działania/ 
poddziałania 

Zgodnie  z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- prace mające wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu 

(do wysokości 40% wydatków kwalifikowalnych pozostałych robót 

budowlanych; 

- inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi. 
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Oś priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MŚP 

Poddziałanie   

2.1.1 Nowe produkty i usługi (instrumenty finansowe) 

Kwalifikowalność wydatków dotyczy podmiotu pełniącego funkcję 

menadżera funduszu funduszy 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

- Wybór Pośredników Finansowych będzie dokonywany zgodnie z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych. 

- Koszty zarządzania lub opłaty za zarządzanie poniesione do wysokości 

limitów określonych w art. 13 rozporządzenia delegowanego KE (UE) nr 

480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 

138 z 13.5.2014, str. 5). 

- Koszty zarządzania obejmują pozycje kosztów bezpośrednich lub 

pośrednich wypłaconych na podstawie dowodów poniesienia wydatków, 

opłaty za zarządzanie odnoszą się natomiast do uzgodnionej ceny 

świadczonych usług ustalonej w konkurencyjnym procesie rynkowym. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie wyliczane są według metodyki 

opartej na wynikach. Koszty te nie przekraczają progów określonych w art. 

13 rozporządzenia delegowanego. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie mogą obejmować opłaty 

manipulacyjne. Jednakże takie opłaty nie są kwalifikowalne, jeśli są 

pobierane w części lub w całości od ostatecznych odbiorców. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie, w tym te związane z pracami 

przygotowawczymi dotyczącymi instrumentu finansowego przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie, są kwalifikowalne od daty 

zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

- Rozporządzeniu nr 1303/2013 
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- Rozporządzeniu Delegowanym nr 480/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 964/2014  z dnia 11 

września 2014 r. 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

 

Środki transportu dla przedsiębiorstw transportowych 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Wydatki zgodne z zasadami określonymi w: 

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

- Rozporządzeniu nr 1303/2013 

- Rozporządzeniu Delegowanym nr 480/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 964/2014  z dnia 11 

września 2014 r. 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. 
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Oś priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MŚP 

Poddziałanie   2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

 1.  Zgodnie z zasadą dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku  

      od towarów i usług (VAT) zawartą w umowie o dofinansowanie. 

 2.  Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 6.5.1) 

– wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie; 

 3.  Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość 

50 tys. PLN netto;  

 4.  Zgodnie z  Ustawą  Prawo  Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów  zobowiązanych do jej stosowania; 

 5.  Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie.  

Szczegółowe 
wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach 
działania/ 
poddziałania 

 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych oraz (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy  

de minimis ) odpowiednio w :  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1377), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach 
działania/ 
poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 prace budowlane (z wyjątkiem budowy przyłącza telekomunikacyjnego i 

teleinformatycznego); 

 środki transportu; 

 budowa sieci teleinformatycznej celem świadczenia usług z zakresu 

dostępu do Internetu; 

 zakup i leasing nieruchomości. 
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Wydatki 
podlegające 
limitom/warunki 
dodatkowe w 
ramach działania/ 
poddziałania 

   

 Zgodnie  z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 kwalifikowalne koszty informacji i promocji w tym np. pozycjonowanie 

strony internetowej - do 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

projektu (dotyczy wyłącznie projektów objętych pomocą de minimis); 

 zakup usług doradczych - maksymalnie 5% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu. Usługi te muszą stanowić specjalistyczne usługi 

doradcze w zakresie realizacji bezpośredniego celu projektu; 

 zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na 

budowie przyłącza telekomunikacyjnego i teleinformatycznego w obrębie 

przedsiębiorstw tj. zgodnie z definicją § 3 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. 
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Oś priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MŚP 

Poddziałanie   2.1.3 Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadą dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku 

od towarów i usług (VAT) zawartą w umowie o dofinansowanie; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – dla zamówienia przekraczającego 

wartość 50 tys. zł netto;  

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 
wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach 
działania/ 
poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych oraz (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy 

de minimis) odpowiednio w: 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1377), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488). 

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach 
działania/ 
poddziałania 

Zgodnie  z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej (integracja 

systemów informatycznych, B2B) – możliwych do realizacji w ramach 

poddziałania 2.1.2.; 

 środki transportu. 

Wydatki 
podlegające 
limitom/warunki 
dodatkowe w 
ramach działania/ 
poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 w przypadku projektów objętych pomocą de minimis kwalifikowalne 

koszty informacji i promocji w tym np. pozycjonowanie strony 

internetowej do 5 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu; 

 zakup wartości niematerialnych i prawnych nierozerwalnie związanych z 

realizacją projektu – do 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

projektu; Dedykowane oprogramowanie możliwe do zakupu wyłącznie 

pod warunkiem udowodnienia przez Wnioskodawcę, iż nie jest możliwy 
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zakup tego typu oprogramowania dostępnego na rynku oraz wskazania na 

istotne różnice w odniesieniu do rozwiązań istniejących; 

 koszt materiałów i robót budowlanych (w tym budowy budynku, 

rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania a 

także rekonstrukcji, modernizacji i adaptacji budynku albo części takiego 

budynku), koszt materiałów i prac instalacyjnych, koszt materiałów i prac 

wykończeniowych w obiektach budowlanych, koszt materiałów i prac 

związanych z zagospodarowaniem terenu – pod warunkiem, że koszty te 

są nierozerwalnie związane i niezbędne dla funkcjonowania inwestycji 

(ww. koszty mogą stanowić maksymalnie 50% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu); 
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Oś priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MŚP 

Poddziałanie   2.1.4 Inwestycje dla  Podmiotów Ekonomii Społecznej 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadą dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku od 

towarów i usług (VAT) zawartą w umowie o dofinansowanie;  

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – dla zamówienia przekraczającego 

wartość 50 tys. zł netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 
 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de 

minimis w projekcie zastosowanie będą miały zapisy: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 

2015r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 

2015r. poz. 1377), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 

2015 r. poz. 488).          

Wydatki 
niekwalifikowalne  
w ramach działania/ 
poddziałania 
 

Zgodnie z zapisami Wytycznych a ponadto: 

 środki transportu nie przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu osób · 

z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej zdolności ruchowej. 

Wydatki podlegające 
limitom/warunki 
dodatkowe w 
ramach działania/ 
poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych a ponadto: 

 w przypadku projektów objętych pomocą de minimis kwalifikowalne 

koszty informacji i promocji w tym np. pozycjonowanie strony 

internetowej do 5 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu; 

 zakup wartości niematerialnych i prawnych nierozerwalnie związanych 

z realizacją projektu – do 40% wartości całkowitych wydatków 
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kwalifikowalnych projektu; Dedykowane oprogramowanie możliwe do 

zakupu wyłącznie pod warunkiem udowodnienia przez Wnioskodawcę, 

iż nie jest możliwy zakup tego typu oprogramowania dostępnego na 

rynku oraz wskazania na istotne różnice w odniesieniu do rozwiązań 

istniejących. 
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Oś priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 

Poddziałanie  2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 

tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdz. 6.5.1) – wydatki o 

wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu  

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi 

w Wytycznych oraz ( w przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub 

pomocy de minimis) odpowiednio w: 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 
tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 
1377), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r.  
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. 
U. poz. 1208), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 
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Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 zakup sprzętu służącego do bieżącego utrzymania terenu 

inwestycyjnego;  

 wydatki na bieżące remonty cząstkowe i utrzymanie terenów 

inwestycyjnych; 

 przebudowa infrastruktury technicznej niekolidującej z inwestycją, 

wydatki na infrastrukturę techniczną, w tym teletechniczną, nie mającą 

związku z celami projektu; 

 budowa, przebudowa i remont dróg dojazdowych do terenów 

inwestycyjnych; 

 budowa budynków, które nie są bezpośrednio związane z tworzoną 

infrastrukturą wewnętrzną. 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 w ramach inwestycji w zakresie terenów inwestycyjnych wydatki na 

wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną, (jako uzupełniający element 

projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu 

inwestycyjnego) stanowiące do 49 % bezpośrednich wydatków 

kwalifikowalnych projektu (bez uwzględnienia kosztów pośrednich); 

 koszty przebudowy oraz budowy sieci, wykraczającej poza teren 

inwestycyjny, jedynie w takim zakresie, aby skomunikować teren lub 

włączyć infrastrukturę do istniejącej sieci; 

 przygotowanie powierzchni produkcyjnej, magazynowej i usługowej  

z ograniczeniem inwestycji w wielkopowierzchniowe obiekty handlowe 

oraz z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe; 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10 % 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi; 

 budowa hal jako konstrukcji (stalowych i/lub żelbetowych) będących 

niezbędnymi elementami kompleksowego zagospodarowania terenu 

inwestycyjnego. 
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Oś priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 

Poddziałanie  2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 

tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdz. 6.5.1) – wydatki o 

wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu  

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi 

w Wytycznych oraz ( w przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub 

pomocy de minimis) odpowiednio w : 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 
tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 
1377), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r.  
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. 
U. poz. 1208), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 
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Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 zakup sprzętu służącego do bieżącego utrzymania terenu 

inwestycyjnego;  

 wydatki na bieżące remonty cząstkowe i utrzymanie terenów 

inwestycyjnych; 

 przebudowa infrastruktury technicznej niekolidującej z inwestycją, 

wydatki na infrastrukturę techniczną, w tym teletechniczną, nie mającą 

związku z celami projektu; 

 budowa, przebudowa i remont dróg dojazdowych do terenów 

inwestycyjnych; 

 budowa budynków, które nie są bezpośrednio związane z tworzoną 

infrastrukturą wewnętrzną. 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- w ramach inwestycji w zakresie terenów inwestycyjnych wydatki na 

wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną (jako uzupełniający element 

projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu 

inwestycyjnego) stanowiące do 49 % bezpośrednich wydatków 

kwalifikowalnych projektu (bez uwzględnienia kosztów pośrednich); 

- koszty przebudowy oraz budowy sieci, wykraczającej poza teren 

inwestycyjny, jedynie w takim zakresie, aby skomunikować teren lub włączyć 

infrastrukturę do istniejącej sieci; 

- przygotowanie powierzchni produkcyjnej, magazynowej i usługowej  

z ograniczeniem inwestycji w wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz  

z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe; 

- budowa hal jako konstrukcji (stalowych i/lub żelbetowych) będących 

niezbędnymi elementami kompleksowego zagospodarowania terenu 

inwestycyjnego. 
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Oś priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 

Poddziałanie  2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 

tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdz. 6.5.1) – wydatki o 

wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu  

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi 

w Wytycznych oraz ( w przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub 

pomocy de minimis) odpowiednio w : 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 
tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 
1377), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r.  
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. 
U. poz. 1208), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 
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Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 zakup sprzętu służącego do bieżącego utrzymania terenu 

inwestycyjnego;  

 wydatki na bieżące remonty cząstkowe i utrzymanie terenów 

inwestycyjnych; 

 przebudowa infrastruktury technicznej niekolidującej z inwestycją, 

wydatki na infrastrukturę techniczną, w tym teletechniczną, nie mającą 

związku z celami projektu; 

 budowa, przebudowa i remont dróg dojazdowych do terenów 

inwestycyjnych; 

 budowa budynków, które nie są bezpośrednio związane z tworzoną 

infrastrukturą wewnętrzną. 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 w ramach inwestycji w zakresie terenów inwestycyjnych wydatki na 

wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną (jako uzupełniający element 

projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu 

inwestycyjnego) stanowiące do 49 % bezpośrednich wydatków 

kwalifikowalnych projektu (bez uwzględnienia kosztów pośrednich); 

 koszty przebudowy oraz budowy sieci, wykraczającej poza teren 

inwestycyjny, jedynie w takim zakresie, aby skomunikować teren lub 

włączyć infrastrukturę do istniejącej sieci; 

 przygotowanie powierzchni produkcyjnej, magazynowej i usługowej  

z ograniczeniem inwestycji w wielkopowierzchniowe obiekty handlowe 

oraz z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe; 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10 % 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi; 

 budowa hal jako konstrukcji (stalowych i/lub żelbetowych) będących 

niezbędnymi elementami kompleksowego zagospodarowania terenu 

inwestycyjnego. 
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Oś priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu 

Poddziałanie  – 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  

20 tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 
do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  
w Wytycznych oraz (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis) odpowiednio: 

- w odniesieniu do systemu popytowego: pomoc na usługi doradcze 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, 
małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w 
targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 1417). 

- w odniesieniu do wsparcia profesjonalizacji usług IOB, w przypadku 
wystąpienia pomocy publicznej, Wydatki muszą być poniesione zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. (Dz. U z 2015 r. poz. 488). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup środków transportu; 

- nowo budowana infrastruktura IOB. 
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Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach 

działania/poddziała

nia 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- usługi doradcze, szkoleniowe, finansowe czy marketingowe, elementy 
projektu nie związane bezpośrednio z podstawowym celem poddziałania 
programu operacyjnego do 10 % całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu; 

- wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną (jako element 
uzupełniający projektu) – stanowiące mniejszą część budżetu; 

- inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10 % 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 
zgodności z Wytycznymi. 



Załącznik nr 6 do SZOOP (EFRR) 
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 47, listopad 2020 r.  

772 
 

 

Oś priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 

Poddziałanie  – 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadą dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku 

od towarów i usług (VAT) zawartą w umowie o dofinansowanie; 

2. Zgodnie  z  zasadą  rozeznania rynku  określoną  w  Wytycznych  (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – dla zamówienia przekraczającego 

wartość 50 tys. zł netto;  

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w  przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Projekty  o  wartości  do  100 000 EUR  wkładu  publicznego  według  

kwot ryczałtowych zgodnie z Wytycznymi; 

6. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi 

w Wytycznych.  

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie zastosowanie będą 

miały zapisy: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania 

pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na 

usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 zakup środków transportu; 

 koszty związane z realizacją procesów biznesowych w formie 

elektronicznej (integracja systemów informatycznych, B2B, B2E, B2C, itp.) 

– możliwych do realizacji w ramach poddziałania 2.1.2.; 

 koszty przyznawane na działalność związaną z wywozem do państw 

trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej 

z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci 

dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi 
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z prowadzeniem działalności wywozowej;  

 zakup usług, których świadczenie stanowi przedmiot działalności 

gospodarczej wnioskodawcy. 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach 

działania/poddziała

nia 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 opłaty finansowe i usługi doradcze związane z realizacją projektu 

zgodnie z Wytycznymi - usługi doradcze mogą stanowić maksymalnie 

10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu (w limit nie są 

wliczane koszty Strategii oraz modelu biznesowego) i nie mogą być 

zlecone pracownikom ani innym osobom powiązanym  

z Wnioskodawcą osobowo lub kapitałowo); 

 przejazd i zakwaterowanie nie więcej niż trzech osób, uczestniczących 

w wydarzeniach o charakterze krajowym lub międzynarodowym 

tj. przedsiębiorcy/personelu przedsiębiorcy zgodnie z art. 5 

Załącznika nr 1 – Definicja małych i średnich przedsiębiorstw do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

 koszty kwalifikowane dotyczące usług hotelowych oraz diet należy 

określić na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej (z przeliczeniem EURO po średnim kursie NBP na dzień 

sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu).  

 w przypadku kosztów przejazdu środkiem transportu stanowiącym 

własność pracownika obowiązuje przelicznik określony w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.  

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 

kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 

motocykli, motorowerów niebędących własnością pracodawcy, 

natomiast w przypadku przejazdu samochodem służbowym 

(stanowiącym własność pracodawcy) należy przedstawić kalkulację 

kosztów paliwa (liczba kilometrów x średnie spalanie samochodu x 

cena za litr paliwa). 

 w ramach kosztów kwalifikowalnych, ujętych we wniosku, możliwe 

jest finansowanie jednej strategii rozwoju przedsiębiorstwa na łączną 

kwotę do 30 tyś. zł. oraz modeli biznesowych na łączną kwotę do 20 
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tyś. zł. 

 do wsparcia nie kwalifikuje się zakup usług, których świadczenie 
stanowi przedmiot działalności gospodarczej wnioskodawcy. 

 pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację 

projektu dotyczącego działalności handlowej (handlu obcymi 

wyrobami lub obcymi usługami). 

 w przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze, udział  

w targach oraz pomocą de minimis kwalifikowalność wydatków 

liczona jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 



Załącznik nr 6 do SZOOP (EFRR) 
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 47, listopad 2020 r.  

775 
 

 

Oś priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjne 

Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne 

Poddziałanie  3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 

20 tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi 

w Wytycznych. 

Wydatki dot. inwestycji drogowych zgodnie z zapisami punktu pn. 

Postanowienia Umowy Partnerstwa Wspólna Interpretacja dotycząca 

zrównoważonej intermodalnej mobilności miejskiej (PI4e) w niniejszej 

karcie (poniżej). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 zakup sprzętu służącego do bieżącego utrzymania dróg; 

 wydatki na bieżące remonty cząstkowe i utrzymanie drogi, tj. działania 

przywracające infrastrukturę do pierwotnego stanu; 

 dojazdy do posesji; 

 przebudowa infrastruktury technicznej niekolidującej z inwestycją; 

 zakup środków transportu (innych niż tabor dla transportu 
publicznego). 

 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 inwestycje w drogi lokalne i regionalne możliwe są jedynie jako 

niezbędny i uzupełniający element projektu dot. systemu zrównoważonej 

mobilności miejskiej zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10 % 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 
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zgodności  

z Wytycznymi. 

Postanowienia 

Umowy 

Partnerstwa 

Wspólna 

Interpretacja  

dotycząca  

zrównoważonej 

intermodalnej 

mobilności 

miejskiej (PI4e) 

Wprowadzenie 

Szereg postanowień Umowy Partnerstwa dotyczących zrównoważonej 
mobilności miejskiej, a zwłaszcza drogowych elementów projektów, 
wymaga przyjęcia właściwego podejścia do operacji/ projektów 
planowanych do wsparcia w ramach PI 4e w krajowych jak też w 
regionalnych programach operacyjnych. 

Poniższy dokument został uzgodniony przez MR z KE i  jest zestawem 
ujednoliconych zasad, którymi należy się kierować się w procesie wyboru, 
ustalania celów i zakresu/elementów projektów wchodzących w zakres 
priorytetu inwestycyjnego dotyczącego “zrównoważonej mobilności 
miejskiej” we wszystkich programach operacyjnych realizujących ten 
priorytet inwestycyjny. 

Dokument wyznacza warunki, na jakich elementy drogowe będące częścią 
zintegrowanych projektów mogą być uznane za infrastrukturę transportu 
publicznego w ramach PI 4e, a przez to nie wchodzić do limitu  mniejszości 
wydatków. Dokument wskazuje również te elementy projektów, które 
należy zaliczyć do ww. limitu.  

 

Cele planowanych projektów 

Nadrzędnym celem projektów zawsze będzie poprawa poziomu i jakości 
życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 
w miastach, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, 
spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transport publicznego 
i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Wszystkie projekty 
związane z mobilnością miejską muszą uwzględnić szersze podejście i 
wpisać się w kwestie  niskoemisyjności zidentyfikowane we właściwych 
dokumentach strategicznych, przede wszystkim w planach gospodarki 
niskoemisyjnej czy w innych strategiach. Modernizacja czy rozbudowa 
systemu transportu publicznego nie jest celem samym w sobie, ale musi 
być widziana w kontekście zmian w mobilności miejskiej, w celu 
ograniczenia emisji związanych z transportem, w tym CO2, łagodzenia 
negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców miast oraz 
zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego, jako 
całości. 

Dlatego też projekty finansowane w ramach PI 4e związane z transportem 
miejskim powinny spełniać następujące przesłanki: 

 kryterium celowościowe 1: szersze wykorzystanie bardziej 
efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego 
indywidualnego, 

 kryterium celowościowe 2: zmniejszenie wykorzystania 
samochodów osobowych, 

 kryterium celowościowe 3: lepsza integracja gałęzi transportu, 

 kryterium celowościowe 4: niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, 
hałasu oraz niższe zatłoczenie, 
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 kryterium celowościowe 5: poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

W efekcie, podejmowane działania muszą być zintegrowane i 
kompleksowe. 

Warunki bezwzględnie obowiązujące 

Kwalifikowane w ramach PI 4e powinny być projekty kompleksowe 
związane  
z transportem miejskim, które: 

 realizują rozwój transportu publicznego w sposób kompleksowy, 
obejmując zestaw właściwych elementów: tabor, infrastrukturę, 
Inteligentne Systemy Transportowe, o ile jest to uzasadnione, w 
jednym lub w kilku projektach. W żadnym przypadku elementy 
drogowe, o których mowa w pkt 4c) poniżej, nie mogą stanowić 
samodzielnego projektu – muszą być częścią kompleksowego 
projektu, bezpośrednio związanego  z transportem publicznym. 

 spełniają wszystkie wyżej określone kryteria celowościowe, od 1 do 
5, a zwłaszcza czynią transport publiczny bardziej atrakcyjnym  
a jednocześnie transport indywidualny zmotoryzowany - mniej 
atrakcyjnym dla użytkowników, przez nadanie transportowi 
publicznemu priorytetu w ruchu na głównych miejskich trasach i  
skrzyżowaniach. 

Przykłady projektów dotyczących infrastruktury transportu publicznego w 
ramach PI 4e 

Zintegrowane i kompleksowe projekty w ramach PI 4e mogą zawierać 
następujące elementy: 

1. tabor niskoemisyjny – typ taboru powinien wynikać z 
wielokryterialnej analizy przechodzenia na czystszy tabor, liczba 
pojazdów powinna wynikać z analizy zrównoważonej mobilności 
miejskiej (wchodzącej w skład Strategii ZIT, PGN lub równoważnego 
dokumentu); 

2. infrastruktura nie-drogowego transportu publicznego (np. tramwaj, 
metro, P&R) lub infrastruktura niezmotoryzowanego transportu 
indywidualnego, w tym elementy drogowe niezbędne do poprawy 
funkcjonowania tego transportu, w tym łańcuchy EkoMobilności -  
bezpieczne ciągi ruchu pieszego lub rowerowego służące poprawie 
dostępności transportu publicznego; 

3. Inteligentne Systemy Transportowe – powinny zapewniać lepszą 
dostępność transportu publicznego w zakresie planowania podróży, 
informacji zarządzania ruchem, zarządzania popytem, 
zintegrowanego biletu, zintegrowanych systemów bazodanowych, 
itp., 

4. infrastruktura drogowego transportu publicznego (autobus, 
trolejbus, P&R): 

a) elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu 
publicznego lub nadające priorytet transportowi publicznemu, 
np.: buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu 
autobusowego (tunele, wiadukty), (wydatki poza limitem 
mniejszości), 
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b) przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia i/lub nadania 
priorytetu transportowi publicznemu w ruchu, np.: pasy skrętu 
dla autobusów, śluzy na skrzyżowaniach, itp., (wydatki poza 
limitem mniejszości), 

c) infrastruktura drogowa nienadająca priorytetu transportowi 
publicznemu z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia dla 
nadania takiego priorytetu, ale poprawiająca jakość 
funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego, 
np. odcinki dróg zapewniające dostęp do miejskich centrów 
przesiadkowych, pętli autobusowych/ tramwajowych, stacji 
kolejowych lub parkingów P&R, itp. – łączące takie terminale z 
siecią dróg miejskich; odcinki dróg służące uruchomieniu 
transportu publicznego (na obszarach wcześniej 
nieobsługiwanych) / przebudowie sieci transportu publicznego 
(wydatki w limicie mniejszości). 

Inwestycje w odcinki dróg, o których mowa w ppkt. c) nie mogą 
stanowić samodzielnych projektów. 

W przypadku pkt. 2, 4a i 4b, inwestycje w inne elementy drogowe 
(np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie, 
bariery dźwiękochłonne, itp. mogą być współfinansowane wyłącznie 
w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robot 
drogowych dotyczących infrastruktury transportu publicznego jako 
całości i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego. W 
szczególności, bez wykonania takich robot budowlanych nie jest 
możliwe wykonanie większości inwestycji transportu publicznego 
(np. buspasa, parkingu P&R) zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej oraz/lub inżynieryjnej i jej odbiór 
przez odpowiedni urząd wydający zgodę na użytkowanie.  

 
O ile wszystkie powyższe kryteria celowościowe są spełnione przez 
projekt (projekt przyczynia się do szerszego wykorzystania bardziej 
efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego 
indywidualnego, do zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, 
do lepszej integracji gałęzi transportu, do niższej emisji zanieczyszczeń 
powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia oraz do poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego), każda inwestycja w element drogowy 
realizowany w ramach PI 4e może zostać zakwalifikowana do kategorii 
043 Infrastruktura i promocja czystego transportu miejskiego (w tym 
wyposażenie i tabor).  

Wydatki dotyczące inwestycji, o których mowa w pkt. 1, 2,  3,  4a i 4b 
zostaną  zaliczone do kategorii 043 i wyłączone z limitu mniejszości 
wydatków. Innymi słowy, inwestycje w tym zakresie są traktowane jako 
inwestycje bezpośrednio w transport publiczny, nie są one natomiast 
traktowane jako inwestycje w drogi lokalne. 

Jeżeli zintegrowany projekt obejmuje inwestycje w infrastrukturę 
drogową, o której mowa w pkt. 4c, wydatki dotyczące inwestycji 
drogowych mogą zostać zaliczone do kategorii 043 ale zostaną wliczone w 
limit mniejszości wydatków. Innymi słowy, takie inwestycje uznawane są 
za inwestycje w drogi lokalne. 
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Oś priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne 

Poddziałanie  3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 

20 tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi 

w Wytycznych. Wydatki dot. inwestycji drogowych zgodnie z zapisami 

punktu pn. Postanowienia Umowy Partnerstwa Wspólna Interpretacja 

dotycząca zrównoważonej intermodalnej mobilności miejskiej (PI4e) w 

niniejszej karcie (poniżej). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 zakup sprzętu służącego do bieżącego utrzymania dróg; 

 wydatki na bieżące remonty cząstkowe i utrzymanie drogi, tj. działania 

przywracające infrastrukturę do pierwotnego stanu; 

 dojazdy do posesji; 

 przebudowa infrastruktury technicznej niekolidującej z inwestycją; 

 zakup taboru służącego obsłudze komunikacji zbiorowej; 

 zakup środków transportu. 
 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inwestycje w drogi lokalne i regionalne możliwe są jedynie jako niezbędny i 

uzupełniający element projektu dot. systemu zrównoważonej mobilności 

miejskiej zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 
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Postanowienia 

Umowy 

Partnerstwa 

Wspólna 

Interpretacja  

dotycząca  

zrównoważonej 

intermodalnej 

mobilności 

miejskiej (PI4e) 

Wprowadzenie 

Szereg postanowień Umowy Partnerstwa dotyczących zrównoważonej 
mobilności miejskiej, a zwłaszcza drogowych elementów projektów, 
wymaga przyjęcia właściwego podejścia do operacji/ projektów 
planowanych do wsparcia w ramach PI 4e w krajowych jak też w 
regionalnych programach operacyjnych. 

Poniższy dokument został uzgodniony przez MR z KE i jest zestawem 
ujednoliconych zasad, którymi należy się kierować się w procesie wyboru, 
ustalania celów i zakresu/elementów projektów wchodzących w zakres 
priorytetu inwestycyjnego dotyczącego “zrównoważonej mobilności 
miejskiej” we wszystkich programach operacyjnych realizujących ten 
priorytet inwestycyjny. 

Dokument wyznacza warunki, na jakich elementy drogowe będące częścią 
zintegrowanych projektów mogą być uznane za infrastrukturę transportu 
publicznego w ramach PI 4e, a przez to nie wchodzić do limitu  mniejszości 
wydatków. Dokument wskazuje również te elementy projektów, które 
należy zaliczyć do ww. limitu.  

 

Cele planowanych projektów 

Nadrzędnym celem projektów zawsze będzie poprawa poziomu i jakości 
życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 
w miastach, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, 
spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transport publicznego 
i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Wszystkie projekty 
związane z mobilnością miejską muszą uwzględnić szersze podejście i 
wpisać się w kwestie  niskoemisyjności zidentyfikowane we właściwych 
dokumentach strategicznych, przede wszystkim w planach gospodarki 
niskoemisyjnej czy w innych strategiach. Modernizacja czy rozbudowa 
systemu transportu publicznego nie jest celem samym w sobie, ale musi 
być widziana w kontekście zmian w mobilności miejskiej, w celu 
ograniczenia emisji związanych z transportem, w tym CO2, łagodzenia 
negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców miast oraz 
zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego, jako 
całości. 

Dlatego też projekty finansowane w ramach PI 4e związane z transportem 
miejskim powinny spełniać następujące przesłanki: 

 kryterium celowościowe 1: szersze wykorzystanie bardziej 
efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego 
indywidualnego, 

 kryterium celowościowe 2: zmniejszenie wykorzystania 
samochodów osobowych, 

 kryterium celowościowe 3: lepsza integracja gałęzi transportu, 

 kryterium celowościowe 4: niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, 
hałasu oraz niższe zatłoczenie, 

 kryterium celowościowe 5: poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

W efekcie, podejmowane działania muszą być zintegrowane i 
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kompleksowe. 

Warunki bezwzględnie obowiązujące 

Kwalifikowane w ramach PI 4e powinny być projekty kompleksowe 
związane  
z transportem miejskim, które: 

 realizują rozwój transportu publicznego w sposób kompleksowy, 
obejmując zestaw właściwych elementów: tabor, infrastrukturę, 
Inteligentne Systemy Transportowe, o ile jest to uzasadnione, w 
jednym lub w kilku projektach. W żadnym przypadku elementy 
drogowe, o których mowa w pkt 4c) poniżej, nie mogą stanowić 
samodzielnego projektu – muszą być częścią kompleksowego 
projektu, bezpośrednio związanego  z transportem publicznym. 

 spełniają wszystkie wyżej określone kryteria celowościowe, od 1 do 
5, a zwłaszcza czynią transport publiczny bardziej atrakcyjnym  
a jednocześnie transport indywidualny zmotoryzowany - mniej 
atrakcyjnym dla użytkowników, przez nadanie transportowi 
publicznemu priorytetu w ruchu na głównych miejskich trasach i  
skrzyżowaniach. 

Przykłady projektów dotyczących infrastruktury transportu publicznego w 
ramach PI 4e 

Zintegrowane i kompleksowe projekty w ramach PI 4e mogą zawierać 
następujące elementy: 

1. tabor niskoemisyjny – typ taboru powinien wynikać z 
wielokryterialnej analizy przechodzenia na czystszy tabor, liczba 
pojazdów powinna wynikać z analizy zrównoważonej mobilności 
miejskiej (wchodzącej w skład Strategii ZIT, PGN lub równoważnego 
dokumentu); 

2. infrastruktura nie-drogowego transportu publicznego (np. tramwaj, 
metro, P&R) lub infrastruktura niezmotoryzowanego transportu 
indywidualnego, w tym elementy drogowe niezbędne do poprawy 
funkcjonowania tego transportu, w tym łańcuchy EkoMobilności -  
bezpieczne ciągi ruchu pieszego lub rowerowego służące poprawie 
dostępności transportu publicznego; 

3. Inteligentne Systemy Transportowe – powinny zapewniać lepszą 
dostępność transportu publicznego w zakresie planowania podróży, 
informacji zarządzania ruchem, zarządzania popytem, 
zintegrowanego biletu, zintegrowanych systemów bazodanowych, 
itp., 

4. infrastruktura drogowego transportu publicznego (autobus, 
trolejbus, P&R): 

a) elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu 
publicznego lub nadające priorytet transportowi publicznemu, 
np.: buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu 
autobusowego (tunele, wiadukty), (wydatki poza limitem 
mniejszości), 

b) przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia i/lub nadania 
priorytetu transportowi publicznemu w ruchu, np.: pasy skrętu 
dla autobusów, śluzy na skrzyżowaniach, itp., (wydatki poza 
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limitem mniejszości), 

c) infrastruktura drogowa nienadająca priorytetu transportowi 
publicznemu z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia dla 
nadania takiego priorytetu, ale poprawiająca jakość 
funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego, 
np. odcinki dróg zapewniające dostęp do miejskich centrów 
przesiadkowych, pętli autobusowych/ tramwajowych, stacji 
kolejowych lub parkingów P&R, itp. – łączące takie terminale z 
siecią dróg miejskich; odcinki dróg służące uruchomieniu 
transportu publicznego (na obszarach wcześniej 
nieobsługiwanych) / przebudowie sieci transportu publicznego 
(wydatki w limicie mniejszości). 

Inwestycje w odcinki dróg, o których mowa w ppkt. c) nie mogą 
stanowić samodzielnych projektów. 

W przypadku pkt. 2, 4a i 4b, inwestycje w inne elementy drogowe 
(np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie, 
bariery dźwiękochłonne, itp. mogą być współfinansowane wyłącznie 
w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robot 
drogowych dotyczących infrastruktury transportu publicznego jako 
całości i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego. W 
szczególności, bez wykonania takich robot budowlanych nie jest 
możliwe wykonanie większości inwestycji transportu publicznego 
(np. buspasa, parkingu P&R) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz/lub inżynieryjnej i jej odbiór przez odpowiedni urząd wydający 
zgodę na użytkowanie.  

 
O ile wszystkie powyższe kryteria celowościowe są spełnione przez 
projekt (projekt przyczynia się do szerszego wykorzystania bardziej 
efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego 
indywidualnego, do zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, 
do lepszej integracji gałęzi transportu, do niższej emisji zanieczyszczeń 
powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia oraz do poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego), każda inwestycja w element drogowy 
realizowany w ramach PI 4e może zostać zakwalifikowana do kategorii 
043 Infrastruktura i promocja czystego transportu miejskiego (w tym 
wyposażenie i tabor).  

Wydatki dotyczące inwestycji, o których mowa w pkt. 1, 2,  3,  4a i 4b 
zostaną  zaliczone do kategorii 043 i wyłączone z limitu mniejszości 
wydatków. Innymi słowy, inwestycje w tym zakresie są traktowane jako 
inwestycje bezpośrednio w transport publiczny, nie są one natomiast 
traktowane jako inwestycje w drogi lokalne. 

Jeżeli zintegrowany projekt obejmuje inwestycje w infrastrukturę 
drogową, o której mowa w pkt. 4c, wydatki dotyczące inwestycji 
drogowych mogą zostać zaliczone do kategorii 043 ale zostaną wliczone w 
limit mniejszości wydatków. Innymi słowy, takie inwestycje uznawane są 
za inwestycje w drogi lokalne. 
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Oś priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjne 

Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne 

Poddziałanie  3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 

20 tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi 

w Wytycznych. 

 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 jako mniejszościowy element projektu dopuszcza się: 

- inwestycje infrastrukturalne dla ruchu rowerowego i pieszego, 

- kampanię informacyjno-edukacyjną; 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10 % 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi. 
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Oś priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna 

Poddziałanie  3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia 

do 20 tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN 

netto włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o 

dofinansowanie. 

Szczegółowe wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia 

projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 

określonymi w Wytycznych.  

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów objętych pomocą 

publiczną muszą być poniesione zgodnie z zapisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. 

U. poz. 1363). 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach działania 

/poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 koszty nie wynikające bezpośrednio z audytu energetycznego, 

 koszty transportu i utylizacji azbestu usuniętego z modernizowanego 
budynku, 

 wydatki dot. oświetlenia zewnętrznego nie zasilanego z przyłącza 
energetycznego budynku (brak ograniczenia zużycia energii dla 
modernizowanego budynku), 

 prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół 

modernizowanego budynku. 

Wydatki podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie  z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi; 

 modernizacja instalacji c.o. wyłącznie jako element kompleksowej 

modernizacji energetycznej budynku, 

 prace związane z ulepszeniem systemów wentylacji i klimatyzacji 
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wyłącznie jako element kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynku, 

 system zarządzania energią dla budynku, wyłącznie jako elementu 

kompleksowej modernizacji energetycznej budynku. 

 



Załącznik nr 6 do SZOOP (EFRR) 
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 47, listopad 2020 r.  

786 
 

 

Oś priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna 

Poddziałanie  
3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji 

Opolskiej 

Rozliczanie wydatków 

w ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 

20 tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi 

w Wytycznych.  

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów objętych pomocą publiczną 

muszą być poniesione zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 

1363). 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach działania 

/poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 koszty nie wynikające bezpośrednio z audytu energetycznego, 

 koszty transportu i utylizacji azbestu usuniętego z modernizowanego 
budynku, 

 wydatki dot. oświetlenia zewnętrznego nie zasilanego z przyłącza 
energetycznego budynku (brak ograniczenia zużycia energii dla 
modernizowanego budynku), 

 prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół modernizowanego 

budynku. 

Wydatki podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe  w ramach 

działania/poddziałania 

Zgodnie  z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 modernizacja instalacji c.o. wyłącznie jako element kompleksowej 

modernizacji energetycznej budynku, 

 prace związane z ulepszeniem systemów wentylacji i klimatyzacji 

wyłącznie jako element kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynku, 
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 system zarządzania energią dla budynku, wyłącznie jako elementu 

kompleksowej modernizacji energetycznej budynku. 
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Oś priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna 

Poddziałanie   
3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie (instrumenty finansowe) 
Kwalifikowalność wydatków dotyczy podmiotu pełniącego funkcję 
menadżera funduszu funduszy 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

- Wybór Pośredników Finansowych będzie dokonywany zgodnie z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych. 

- Koszty zarządzania lub opłaty za zarządzanie poniesione do wysokości 

limitów określonych w art. 13 rozporządzenia delegowanego KE (UE) nr 

480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 

138 z 13.5.2014, str. 5). 

- Koszty zarządzania obejmują pozycje kosztów bezpośrednich lub 

pośrednich wypłaconych na podstawie dowodów poniesienia wydatków, 

opłaty za zarządzanie odnoszą się natomiast do uzgodnionej ceny 

świadczonych usług ustalonej w konkurencyjnym procesie rynkowym. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie wyliczane są według metodyki 

opartej na wynikach. Koszty te nie przekraczają progów określonych w art. 

13 rozporządzenia delegowanego. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie mogą obejmować opłaty 

manipulacyjne. Jednakże takie opłaty nie są kwalifikowalne, jeśli są 

pobierane w części lub w całości od ostatecznych odbiorców. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie, w tym te związane z pracami 

przygotowawczymi dotyczącymi instrumentu finansowego przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie, są kwalifikowalne od daty 

zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

- Rozporządzeniu nr 1303/2013 

- Rozporządzeniu Delegowanym nr 480/2014 
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- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 964/2014  z dnia 11 

września 2014 r. 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

 

Środki transportu dla przedsiębiorstw transportowych 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Wydatki zgodne z zasadami określonymi w: 

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

- Rozporządzeniu nr 1303/2013 

- Rozporządzeniu Delegowanym nr 480/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 964/2014  z dnia 11 

września 2014 r. 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. 
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Oś priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 

3.3 Odnawialne źródła energii (instrumenty finansowe) 

Kwalifikowalność wydatków dotyczy podmiotu pełniącego funkcję 

menadżera funduszu funduszy 

Poddziałanie   - 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

- Wybór Pośredników Finansowych będzie dokonywany zgodnie z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych. 

- Koszty zarządzania lub opłaty za zarządzanie poniesione do wysokości 

limitów określonych w art. 13 rozporządzenia delegowanego KE (UE) nr 

480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 

138 z 13.5.2014, str. 5). 

- Koszty zarządzania obejmują pozycje kosztów bezpośrednich lub 

pośrednich wypłaconych na podstawie dowodów poniesienia wydatków, 

opłaty za zarządzanie odnoszą się natomiast do uzgodnionej ceny 

świadczonych usług ustalonej w konkurencyjnym procesie rynkowym. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie wyliczane są według metodyki 

opartej na wynikach. Koszty te nie przekraczają progów określonych w art. 

13 rozporządzenia delegowanego. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie mogą obejmować opłaty 

manipulacyjne. Jednakże takie opłaty nie są kwalifikowalne, jeśli są 

pobierane w części lub w całości od ostatecznych odbiorców. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie, w tym te związane z pracami 

przygotowawczymi dotyczącymi instrumentu finansowego przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie, są kwalifikowalne od daty 

zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

- Rozporządzeniu nr 1303/2013 

- Rozporządzeniu Delegowanym nr 480/2014 
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- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 964/2014  z dnia 11 

września 2014 r. 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

 

Środki transportu dla przedsiębiorstw transportowych 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Wydatki zgodne z zasadami określonymi w: 

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

- Rozporządzeniu nr 1303/2013 

- Rozporządzeniu Delegowanym nr 480/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 964/2014  z dnia 11 

września 2014 r. 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. 
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Oś priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP (dotacje) 

Poddziałanie   - 

Rozliczanie 

wydatków 

w ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadą dla zamówienia do 20 tys. PLN netto tj. bez podatku od 

towarów i usług (VAT) zawartą w umowie o dofinansowanie; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020  (rozdz. 6.5.1) – wydatki o wartości od 20 

tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – dla zamówienia przekraczającego 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych.  

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów objętych pomocą publiczną 

muszą być poniesione zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 środki transportu 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 leasing oraz inne techniki finansowania nieruchomości do wysokości 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z metodologią 

wyliczenia kosztu kwalifikowanego wg Wytycznych; 
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Oś priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 

3.4 Efektywność energetyczna w MSP (instrumenty finansowe) 

Kwalifikowalność wydatków dotyczy podmiotu pełniącego funkcję 

menadżera funduszu funduszy 

Poddziałanie   - 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

- Wybór Pośredników Finansowych będzie dokonywany zgodnie z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych. 

- Koszty zarządzania lub opłaty za zarządzanie poniesione do wysokości 

limitów określonych w art. 13 rozporządzenia delegowanego KE (UE) nr 

480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 

138 z 13.5.2014, str. 5). 

- Koszty zarządzania obejmują pozycje kosztów bezpośrednich lub 

pośrednich wypłaconych na podstawie dowodów poniesienia wydatków, 

opłaty za zarządzanie odnoszą się natomiast do uzgodnionej ceny 

świadczonych usług ustalonej w konkurencyjnym procesie rynkowym. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie wyliczane są według metodyki 

opartej na wynikach. Koszty te nie przekraczają progów określonych w art. 

13 rozporządzenia delegowanego. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie mogą obejmować opłaty 

manipulacyjne. Jednakże takie opłaty nie są kwalifikowalne, jeśli są 

pobierane w części lub w całości od ostatecznych odbiorców. 

- Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie, w tym te związane z pracami 

przygotowawczymi dotyczącymi instrumentu finansowego przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie, są kwalifikowalne od daty 

zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w: 

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

- Rozporządzeniu nr 1303/2013 
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- Rozporządzeniu Delegowanym nr 480/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 964/2014  z dnia 11 

września 2014 r. 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Środki transportu dla przedsiębiorstw transportowych 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Wydatki zgodne z zasadami określonymi w: 

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

- Rozporządzeniu nr 1303/2013 

- Rozporządzeniu Delegowanym nr 480/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 964/2014  z dnia 11 

września 2014 r. 

- Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. 
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Oś priorytetowa  IV Zapobieganie zagrożeniom  

Działanie 4.1 Mała retencja 

Poddziałanie  – 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 

tys. zł netto;  

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych.  

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 budowle przeciwpowodziowe, które nie zaliczają się do form małej 

retencji. 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi. 

 



Załącznik nr 6 do SZOOP (EFRR) 
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 47, listopad 2020 r.  

796 
 

 

Oś priorytetowa  IV Zapobieganie zagrożeniom  

Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa 

Poddziałanie  – 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 

tys. zł netto;  

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych.  

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 zakup samochodów osobowych. 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi. W ramach wydatków związanych bezpośrednio 

z realizacją projektu, 

 koszty związane z podniesieniem potencjału instytucjonalnego służb 

ratowniczych oraz nabycie dodatkowych kompetencji związanych 

z obsługą urządzeń zarządzania zagrożeniami do wysokości 10 % 

wydatków kwalifikowalnych (pod warunkiem, że są elementem lub 

uzupełnieniem projektu inwestycyjnego). 
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Oś priorytetowa  V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 

Poddziałanie  – 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  

20 tys. zł netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych.  

W działaniu nie przewiduje się wspierania projektów objętych pomocą 

publiczną. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 zakup środków transportu; 

 koszty związane z realizacją umów z artystami biorącymi udział w imprezie 

(m.in. koszty noclegu, transportu, wyposażenia garderoby, itp.). 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach 

działania/poddziała

nia 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi. 
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Oś priorytetowa  V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

Poddziałanie  – 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 

tys. zł netto;  

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne w 

ramach działania 

/poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych. Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów objętych 

pomocą publiczną wynikać będą z programu pomocy publicznej i 

odpowiednich aktów normatywnych. 

 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 zakup środków transportu, np. na cele transportu odpadów. 

Dla projektów informacyjno-edukacyjnych:  

 roboty budowlane; 

 koszty przygotowania dokumentacji przetargowej; 

 koszty zakupu urządzeń i sprzętu niezbędnego do organizacji imprez 

(m.in. nagłośnienie, oświetlenie, wieża realizatorska); 

 koszty związane z realizacją umów z artystami biorącymi udział w imprezie 

(m.in. koszty noclegu, transportu, wyposażenia garderoby itd.) 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w  

ramach 

działania/poddziała

nia 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi. 

W ramach wydatków związanych bezpośrednio z realizacją projektów 

informacyjno-edukacyjnych: 
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 koszty osobowe (maksymalnie 1 etat) związane z obsługą strony/portalu 

internetowego (maksymalnie w okresie realizacji projektu); 
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 Oś priorytetowa  V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

Poddziałanie  5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura  

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  

20 tys. zł netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu  

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych.  

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów objętych pomocą publiczną 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 

sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i 

zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1364). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej; 

 koszty wszelkich prac związanych z budową nowej infrastruktury; 

 zakup środków transportu; 

 finansowanie zakupu eksponatów muzealnych; 

 koszty związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym, tj. 

wystawy, festiwale. 

 Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 wydatki związane z termomodernizacją mogą stanowić maksymalnie 30 % 

wydatków kwalifikowalnych pozostałych robót budowlanych. 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi. 

 prace związane z budową towarzyszącej infrastruktury technicznej, 
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informacyjnej oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów 

dziedzictwa kulturowego lub naturalnego (jedynie jako element 

uzupełniający projektu). 



Załącznik nr 6 do SZOOP (EFRR) 
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 47, listopad 2020 r.  

802 
 

 

Oś priorytetowa  V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

Poddziałanie  5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  

20 tys. zł netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu  

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych.  

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów objętych pomocą publiczną 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 

sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i 

zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1364). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej; 

 koszty wszelkich prac związanych z budową nowej infrastruktury; 

 zakup środków transportu; 

 finansowanie zakupu eksponatów muzealnych; 

 koszty związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym; tj. 

wystawy, festiwale. 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi, 

 wydatki związane z termomodernizacją mogą stanowić maksymalnie 30 

% wydatków kwalifikowalnych pozostałych robót budowlanych; 
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 prace związane z budową towarzyszącej infrastruktury technicznej, 

informacyjnej oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów 

dziedzictwa kulturowego lub naturalnego (jedynie jako element 

uzupełniający projektu). 
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Oś priorytetowa  V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

Poddziałanie  5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  

20 tys. zł netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu  

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych. 

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektów objętych pomocą publiczną 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 

sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę 

i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1364). 

 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej; 

 koszty wszelkich prac związanych z budową nowej infrastruktury; 

 zakup środków transportu; 

 finansowanie zakupu eksponatów muzealnych; 

 koszty związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym; tj. 

wystawy, festiwale. 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 wydatki związane z termomodernizacją mogą stanowić maksymalnie 30 % 

wydatków kwalifikowalnych pozostałych robót budowlanych; 

 prace związane z budową towarzyszącej infrastruktury technicznej, 

informacyjnej oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów 

dziedzictwa kulturowego lub naturalnego (jedynie jako element 
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uzupełniający projektu). 
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Oś priorytetowa  V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Poddziałanie  – 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 

tys. zł netto;  

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3.  Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne w 

ramach działania 

/poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych. W działaniu nie przewiduje się wspierania projektów 

objętych pomocą publiczną. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 podłączenie do sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych indywidualnych 

użytkowników; np. w przypadku budowy kanalizacji sanitarnej 

niekwalifikowany jest koszt przyłącza od studzienki bądź granicy 

nieruchomości do budynku, w przypadku sieci wodociągowej 

niekwalifikowany jest koszt podłączenia od głównego kolektora do 

budynku;  

 zakup środków transportu, np. na cele transportu ścieków, wody. 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach 

działania/poddziała

nia 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi, 

 prace dot. instalacji wodnej do 20% pozostałych bezpośrednich wydatków 

kwalifikowanych projektu (bez uwzględnienia kosztów pośrednich); 

 prace dot. instalacji deszczowej do 20% pozostałych bezpośrednich 

wydatków kwalifikowanych projektu (bez uwzględnienia kosztów 

pośrednich); 
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Oś priorytetowa  V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.5 Ochrona powietrza 

Poddziałanie  – 

Rozliczanie 

wydatków  

w ramach projektu 

6. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia  

do 20 tys. zł netto;  

7. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych  

(rozdz. 6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN 

netto włącznie; 

8. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

9. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

10. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe  

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych.  

Początek okresu kwalifikowalności wydatków w ramach działania  

5.5 Ochrona powietrza stanowi dzień 1 października 2018 r. 

Pomoc publiczna może wystąpić na etapie udzielania wsparcia przez 

Beneficjenta (gminę). Zastosowanie wówczas będą miały odpowiednie 

rozporządzenia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania 

/poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- roboty budowlano – montażowe, instalacyjne i wykończeniowe niezwiązane 

bezpośrednio z celami działania, w tym również prace związane  

z zagospodarowaniem pomieszczeń, w których zlokalizowane będą 

dofinansowane źródła ciepła; 

- koszty transportu likwidowanego, indywidulnego źródła ciepła; 

- zakup przenośnych urządzeń grzewczych; 

- wydatki związane z wykonaniem lub modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., 

których poniesienie nie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

dofinansowanego źródła ciepła (np. zakup i montaż armatury, osprzętu, 

grzejników itp.); 

- opłaty przyłączeniowe, ponoszone przez odbiorców ostatecznych wsparcia  
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oraz finansowane z ich środków własnych. 

Wydatki  

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem  

ich zgodności z Wytycznymi; 

- wydatki związane z przeprowadzeniem ankietyzacji i/lub wykonaniem oceny 

energetycznej budynków/lokali mieszkalnych, w których dokonywana będzie 

wymiana istniejących indywidualnych źródła ciepła lub ich likwidacja celem 

przyłączenia do sieci ciepłowniczej/gazowej – wyłącznie jako element 

kompleksowy projekt; 

- wydatki związane z wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynku, 

niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania dofinansowanego źródła  

ciepła – wyłącznie jako element kompleksowy projektu; 

- wydatki związane z opomiarowaniem i przyłączeniem budynku do sieci 

gazowej będą kwalifikowalne w ramach działania pod warunkiem,  

że urządzenia te pozostaną własnością Wnioskodawcy; 

- wydatki związane z opomiarowaniem i montażem węzła cieplnego będą 

kwalifikowalne w ramach działania pod warunkiem, że urządzenia te 

pozostaną własnością Wnioskodawcy; 

- wydatki związane z wykonaniem zewnętrznych instalacji odbiorczych,  

tj. połączeń pomiędzy grupowym węzłem cieplnym, a instalacjami 

odbiorczymi w obiektach przyłączonych do grupowego węzła cieplnego,  

będą kwalifikowalne pod warunkiem, że urządzenia te pozostaną własnością 

Wnioskodawcy. 
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Oś priorytetowa  VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców 

Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa 

Poddziałanie  – 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  

20 tys. zł netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu/Pozakonkursowa procedura 

wyboru projektów i umowa o dofinansowanie/decyzja o 

dofinansowaniu. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi 

w Wytycznych.  

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 zakup sprzętu służącego do bieżącego utrzymania dróg;  

 wydatki na bieżące remonty cząstkowe i utrzymanie drogi, tj. działania 

przywracające infrastrukturę do pierwotnego stanu; 

 place stanowiące dworce komunikacji zbiorowej; 

 parkingi generujące dochód; 

 dojazdy do posesji; 

 przebudowa infrastruktury technicznej niekolidującej z inwestycją, 

wydatki na infrastrukturę techniczną, w tym teletechniczną, nie mającą 

związku z celami projektu. 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi, 
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poddziałania W ramach wydatków związanych bezpośrednio z realizacją projektu: 

 inwestycje w drogi lokalne nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji 

programu przeznaczonej na transport drogowy w PI 7b.  
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Oś priorytetowa  VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców 

Działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy 

Poddziałanie  – 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  

20 tys. zł netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu / Pozakonkursowa procedura 

wyboru projektu i umowa o dofinansowanie/decyzja o dofinansowaniu. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych.  

Wydatki 

niekwalifikowaln

e  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 zakup nowych i używanych środków transportu z wyjątkiem taboru 

kolejowego;   

 prace remontowe stanowiące bieżącą konserwację i utrzymanie 

infrastruktury kolejowej / infrastruktury przystankowej; 

 budowle i urządzenia telekomunikacyjne; 

 urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej i sieci technicznej. 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi, 

Przy określaniu poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 

zastosowanie będą miały wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych 

podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w 
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transporcie zbiorowym.  
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Oś priorytetowa  10. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie 

do usług 

Poddziałanie  10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 

tys. PLN netto;  

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu 

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych.  

W poddziałaniu nie przewiduje się wspierania projektów objętych pomocą 

publiczną. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 budowa od podstaw nowej infrastruktury podmiotów leczniczych oraz 

nowych obiektów, 

 wydatki na roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie ratownictwa 

medycznego, 

 wydatki związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem obiektów 

będących przedmiotem projektu, w tym prace konserwacyjne oraz 

remonty służące jedynie odtworzeniu stanu istniejącego i nie będące 

wydatkami inwestycyjnymi,  

 zakup nieruchomości, 

 koszty związane z infrastrukturą towarzyszącą oraz z zagospodarowaniem 

terenu wokół obiektu,  

 zakup środków transportu, 

 wydatki na roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie pomieszczeń  

w których prowadzone są czynności biurowo-administracyjne podmiotów 

leczniczych, 
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 zakup drobnego sprzętu dokonywany w ramach wydatków bieżących, 

którego wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania nie jest 

wyższa od kwoty określonej w art. 16f Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992, nr 21, poz. 86 z 

późn. zm.),  

 zakup wyrobów medycznych i produktów jednorazowego użytku, 

 pokrycie kosztów związanych z umową leasingu, 

 koszty związane z realizacją projektu, w ramach którego przewiduje się 

świadczenie usług medycznych poza publicznym systemem ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

Wskazany katalog wydatków niekwalifikowalnych nie ma zastosowania dla 

projektów uwzględniających działania dotyczące zapobieganiu, 

przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 oraz dla projektów dotkniętych 

skutkami COVID – 19 (nie dotyczy wydatków związanych z budową od 

podstaw nowej infrastruktury podmiotów leczniczych oraz nowych obiektów 

i nie dotyczy wydatków związanych z zakupem nieruchomości). 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) jedynie jako 

uzupełniający element projektu. Zakres tych wydatków nie może być 

związany z realizacją zadań wskazanych w działaniu 10.3, 

 prace mające wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu 

(do wysokości 30% wydatków kwalifikowalnych pozostałych robót 

budowlanych). 
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Oś priorytetowa  X Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Działanie 
10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie 

do usług 

Poddziałanie   10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadą dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku od 

towarów i usług (VAT) zawartą w umowie o dofinansowanie  

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość 

50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych oraz w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie zastosowanie będą 

miały zapisy: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1416), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488). 

 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- wszelkie koszty ponoszone w indywidualnych mieszkaniach; 

- środki transportu nie przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu osób  

z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej zdolności ruchowej. 
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Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- prace związane z zagospodarowaniem terenu do wysokości 40% 

wydatków kwalifikowanych robót budowlanych; 

-  prace mające wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu 

(do wysokości 40% wydatków kwalifikowalnych pozostałych robót 

budowlanych); 

- leasing oraz inne techniki finansowania nieruchomości (do wysokości 10%  

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z metodologią 

wyliczenia kosztu kwalifikowalnego wg Wytycznych);  

- wydatki na inwestycje w części związanej z prowadzeniem działalności 

administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach do wysokości 

10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (wydatki 

kwalifikowalne  nie   obejmują   wydatków  ponoszonych  na  część  

związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy 

określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z 

prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni 

użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć 

wydatki kwalifikowalne); 

- usługi opiekuńcze/asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania osoby 

potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mogą być jedynie 

elementem uzupełniającym projektu. Wydatki na ten cel mogą stanowić 

jedynie 49% wydatków kwalifikowalnych projektu.  
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Oś priorytetowa  X Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 

Poddziałanie  – 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia  

do 20 tys. zł netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu  

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie zastosowanie 

będą miały zapisy: 

- Rozporządzenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 5 sierpnia 

2015 r. (Dz. U poz. 1208) – w przypadku pomocy inwestycyjnej na 

infrastrukturę lokalną; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014–2020. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup środków transportu. 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

1) Inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi. 

2) Wsparcie dla usług w formie mieszkań o charakterze wspomaganym 
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będzie odbywało się zgodnie z założeniami europejskich zasad przejścia z 

opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej oraz zgodnie  

z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczącymi 

realizacji CT 94. 

3) W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych 

występuje możliwość interwencji w części wspólne budynków 

mieszkalnych  

w tworzonych miejscach pobytu okresowego (w zastępstwie za 

opiekunów faktycznych) lub stałego5. 

4) Wsparcie w zakresie mieszkań chronionych jest realizowane zgodnie ze 

standardami, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769). Pozostałe formy 

mieszkań wspomaganych muszą spełniać definicję usług społecznych 

świadczonych w lokalnej społeczności6. 

 

                                                           
4 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  
z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015r. 
5 Tamże. 
6 Tamże. Definicja usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z niniejszymi Wytycznymi. 
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Oś priorytetowa  10. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Działanie 10.3 E-usługi publiczne 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do 20 

tys. PLN netto;  

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1)– wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3.  Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych. 

Pomoc inwestycyjna na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

udzielana  będzie zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 

na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1364). 

W pozostałych obszarach pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014 – 2020. (dz. U. z 2015 r. poz. 488). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

   Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- wydatki na zakup nieruchomości/gruntu, 

- wydatki na zakup środków transportu, 

- wydatki na zakup kiosków multimedialnych, 

- koszt dzierżawy łączy i abonamentu internetowego, 

- opłaty za usługi dodatkowe ( m.in.  utrzymanie strony www, 

prowadzenie jej serwisu, hosting/hosteling serwerów, kont, poczty 

elektronicznej, utrzymanie serwerów i domen), 

- wydatki na rzecz wykupu praw autorskich do 

digitalizowanych/udostępnianych zasobów. 
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Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach 

działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

-   Koszty dotyczące zakupu sprzętu lub wyposażenia są kwalifikowalne 

jedynie wtedy, gdy zakup ww. warunkuje  realizację celów projektu, 

zaś przeprowadzona analiza wykazuje niedostępność zasobów w 

ramach administracji publicznej. Koszty te nie mogą stanowić 

elementu dominującego w wydatkach projektu. 
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Oś priorytetowa  X Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddziałanie  – 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia  

do 20 tys. zł netto; 

2. Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

włącznie; 

3. Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające 

wartość 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku 

beneficjentów zobowiązanych do jej stosowania; 

5. Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Pozakonkursowa procedura wyboru projektu i 

decyzja o dofinansowaniu. 

Szczegółowe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

działania/ 

poddziałania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu  

do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi  

w Wytycznych. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wydatki muszą być poniesione 

zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach działania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 budowa nowych obiektów; 

 koszty wszelkich prac związanych z budową nowych obiektów; 

 zakup środków transportu (z wyłączeniem niezbędnych do celów 

dydaktycznych); 

 zakup sprzętu/ urządzeń/ wyposażenia, przeznaczonych do celów 

dydaktycznych przez placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego – 

jeżeli będzie on finansowany w ramach projektu realizowanego w ramach 

EFS RPO WO 2014- 2020. 

Wydatki 

podlegające 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach działania/ 

poddziałania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

 inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich 

zgodności z Wytycznymi, 

 wydatki związane z termomodernizacją mogą stanowić maksymalnie 50 % 

wydatków kwalifikowalnych pozostałych robót budowlanych; 
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 przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont pomieszczeń obiektu, w 

sytuacji gdy są niezbędne do stworzenia warunków zbliżonych do 

rzeczywistego środowiska pracy w branżach kluczowych dla regionu; 

 


